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Sammanfattning 

Titel: CSR Kommunikation ”En kvalitativ studie hur svenska hotell väljer att kommunicera 

CSR” 

Ämne/Kurs: Turismvetenskap C, Kandidatuppsats. 

Seminariedatum: 2017-06-01  

Författare: Andreas Dahlén & Johan Dahlén  

Handledare: Saeid Abbasian 

Nyckelord: CSR, kommunikation, samhällsansvar, Hotell, hållbarhet, 

kommunikationsstrategier    

Syftet: Denna studie syftar på att söka en ökad förståelse kring hur svenska hotell arbetar 

med CSR samt vilka strategier hotellen tillämpar för att kommunicera ut sitt CSR arbete. 

Metod: För att kunna svara på syftet har valet gjorts att använda kvalitativa metod genom att 

intervjua åtta hotell som verkar i Sverige. 

Teoretiskt perspektiv: Denna studie har använt teorier som består av CSR som begrepp, för 

respektive nackdelar, kommunikationsstrategier, sociala medier, hållbar kommunikation   

Resultat: Alla de intervjuade hotellen arbetar med CSR. De flesta hotellen ser inga större 

nackdelar med att kommunicera ut CSR. Vilket ansvar hotellen själva anser att de har 

varierar i stor utsträckning. Kommunikationen är till störst utsträckning 

envägskommunikation. 
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Abstract 

Title: CSR Communication "A qualitative study how Swedish hotels choose to communicate 

CSR"  

Subject/Course: Tourism science C, Bachelor thesis 

Seminar date: 2017-06-01 

Author: Andreas Dahlén & Johan Dahlén 

Supervisor: Saeid Abbasian 

Keywords: CSR, communication, social responsibility, hotel, sustainability, communication 

strategies 

Purpose: This study aims at seeking a better understanding of how Swedish hotels work with 

CSR and what strategies the hotels apply to communicate their CSR work. 

Method: To be available to answer the purpose, the choice has been made to use a qualitative 

method by interviewing eight hotels t in Sweden. 

Theoretical perspective: This study has used theories consisting of CSR as concepts, 

advantages and disadvantages, communication strategies, social media, sustainable 

communication 

Result: All the interviewed hotels work to a certain extent with CSR. Most hotels do not see any 

major disadvantages of communicating CSR. What responsibility the hotels themselves think 

they have vary to a large extent. Communication is the widest possible one-way communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Stort tack till de respondenter som valde att delta i vår studie. Vi vill även tacka 

opponentgruppen som under uppsatsen gången gett oss bra och nödvändig kritik till sist tack 

till vår handledare Saeid Abbasian som gett oss konstruktiva och givande kritik för att kunna 

göra denna uppsats så bra som möjligt. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Andreas Dahlén

Författare 

X
Johan Dahlén

Författare 



 
 

 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 1 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 2 

1.4 Frågeställning ................................................................................................................................ 2 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................... 2 

1.6 Begreppsdefinition ........................................................................................................................ 2 

1.7 Disposition ..................................................................................................................................... 2 

2. Metod .................................................................................................................................................. 3 

2.1 Metodval ........................................................................................................................................ 3 

2.2 Forskningsansatser ........................................................................................................................ 4 

2.3 Urval av respondenter ................................................................................................................... 4 

2.4 Utformning av intervjuer ............................................................................................................... 4 

2.5 Genomförande ............................................................................................................................... 5 

2.6 Metodkritik .................................................................................................................................... 6 

2.7 Analysmetod .................................................................................................................................. 6 

2.8 Källkritik ....................................................................................................................................... 6 

2.9 Validitet och reliabilitet ................................................................................................................. 6 

2.10 Etiskt övervägande ...................................................................................................................... 7 

3. Teori ..................................................................................................................................................... 8 

3.1 Vad är CSR? .................................................................................................................................. 8 

3.1.1 Oklarheter kring CSR ............................................................................................................. 8 

3.1.2 Utvecklingen av CSR ............................................................................................................. 9 

3.2 Nya krav på företag ..................................................................................................................... 10 

3.2.1 Skandaler inom företagen ..................................................................................................... 10 

3.2.2 Uppföljning av CSR ............................................................................................................. 10 

3.3 CSR inom hotellbranschen .......................................................................................................... 10 

3.4 CSR och kommunikation ............................................................................................................ 11 

3.5 Att tala eller inte tala ................................................................................................................... 12 

3.5.1 När ska företaget kommunicera ut sitt CSR arbete? ............................................................. 13 

3.6 Envägskommunikation eller tvåvägskommunikation? ................................................................ 14 



 
 

3.7 Tre olika strategier för att kommunicera ut CSR ........................................................................ 15 

3.8 CSR kommunikation i olika branscher ....................................................................................... 16 

3.9 Tre kriterier för hållbar CSR kommunikation ............................................................................. 17 

3.10 CSR kommunikation i sociala medier ....................................................................................... 18 

4. Empiri ................................................................................................................................................ 19 

4.1 Undersökta aktörer ...................................................................................................................... 19 

4.2 Arbetet med CSR......................................................................................................................... 20 

4.3 Fördelar och nackdelar med CSR arbete ..................................................................................... 20 

4.4 Vilket ansvar anser har hotellbranschen har att arbeta med CSR frågor ..................................... 21 

4.5 Ekonomiska fördelar ................................................................................................................... 21 

4.6 Uppföljning av ert CSR arbete .................................................................................................... 22 

4.7 Hur sker kommunikationen ......................................................................................................... 22 

4.8 Till vilka intressenter har ni som mål att kommunicera ert CSR ................................................ 23 

4.9 Möjligheter för intressenter att föra en dialog med CSR frågor .................................................. 23 

4.10 Vilka risker finns de med att kommunicera CSR ...................................................................... 24 

4.11 Är det lättare för större hotell att jobba med CSR? ................................................................... 24 

4.12 Fördelar med att kommunicera ut CSR/samhällsansvars arbete ............................................... 25 

4.13 Kommunikationen inom organisationen ................................................................................... 25 

4.14 Sociala medier för att kommunicera ut CSR/samhällsansvar arbete, fördelar respektive 

nackdelar ........................................................................................................................................... 26 

4.15 Framtiden .................................................................................................................................. 26 

4.16 Observation av de intervjuade hotellens hemsidor och sociala medier ..................................... 27 

5. Analys ................................................................................................................................................ 30 

5.1 Arbetet med CSR......................................................................................................................... 30 

5.2 Ansvar inom hotellbranschen ...................................................................................................... 30 

5.3 Ekominska fördelar ..................................................................................................................... 30 

5.4 Fördelar med att kommunicera ut CSR ....................................................................................... 31 

5.5 CSR kommunikation i sociala medier ......................................................................................... 31 

5.6 Intressenterna .............................................................................................................................. 32 

5.7 Envägskommunikation eller tvåvägskommunikation? ................................................................ 32 

5.8 Risker med att kommunicera CSR .............................................................................................. 33 

5.9 Analys Observation ..................................................................................................................... 33 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 35 

7. Diskussion .......................................................................................................................................... 36 



 
 

7.1 Vidare forskning .......................................................................................................................... 36 

Källor...................................................................................................................................................... 37 

Bilagor .................................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

År 1950 gjordes 24 miljoner internationella resor, 1995 steg antalet till 528 miljoner 

resenärer, 2012 till 1 miljard och 2030 förväntas 1.8 miljarder personer att resa internationellt 

(Gössling 2015).  Det ökande resandet märkas på den svenska turismen. Turismen i Sverige 

fortsätter öka kraftigt. Statistik från SBC visar att år 2016 gjordes det 62 miljoner 

övernattningar i Sverige (Tillväxtverket/SCB 2017). Detta är en ökning med 4 % jämfört med 

2015 vilket är en ökning med 9 miljoner övernattningar år 2016(Tillväxtverket/SCB 2017)   

Den kraftiga ökningen av turister har gjort att efterfrågan på hotellrum har ökat med 7 % 

under 2015 (Visita årsrapport 2015), vilket har lett till att fler hotell byggs i Sverige (Mattsson 

& Wass 2016). Dock ska det påminnas om att en ökad turism bidrar negativ på miljö. Detta 

ökar trycket på de svenska hotellen menar Mattsson & Wass (2016) och det kommer att leda 

till regleringar inom turistbranschen för att minska den negativa miljöpåverkan som turism 

dras med (Gössling 2015).  

Hotellen är väl medvetna om detta och arbetar med miljöfrågor genom CSR och även för att 

stärka marknadsföringen i den konkurrensutsatta miljön som hotellmarknaden befinner sig i. 

Konkurrens uppstår när det finns för många aktörer på en marknad (NE 2017). 

För att få en konkurrensfördel har flera företag börjat att arbeta med CSR. CSR står för 

Corporate Social Responsibility och är indelat i tre huvudområden; ekonomiskt 

ansvarstagande, socialt ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande. Idén om CSR är att 

företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället (Grankvist 2012, s.15). 

Under det senaste decenniet har konsumenterna blivit allt mer intresserade av CSR 

(Öberseder et al 2011). Företag som arbetar med CSR stärker sitt anseende (Balabanis et al 

1998) Många anser även att CSR attraherar nya kunder (Sen & Bhattacharya 2001) och 

attraherar medarbetare med den främsta kompetensen samt attraherar investerare (Grafsröm et 

al 2010, Sjöström 2007).   

1.2 Problemformulering 

När ett företag arbetar med CSR bör företagets handlingar alltid komma före deras 

kommunikation, detta är något flera företag inte förstått (Doorley & Garcia 2007). Därför är 

det viktigt att företagen förstår hur de ska kommunicera ut sitt CSR-arbete dels för att kraven 

på öppenhet hos företagen ökar samt att företag genom kommunikation på ett mer fördelaktigt 

sätt kan vara med och påverka hur omgivningen uppfattar företaget vilket kan leda till en 

ökad legitimitet (Grafsröm et al 2010) Dock har det visat att företag har svårigheter med att 

kommunicera ut sitt CSR arbete. 

 

Beckmann et al (2006) menar att företag vill att deras kunder och omvärlden ska förstå att 

företaget i frågan arbetar med CSR samt deras engagemang. Däremot menar Beckmann et al 
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(2006) att företagen drar sig från att själva kommunicera ut sitt CSR- arbete utan i stor 

utsträckning låter en tredje part uttala sig om hur företaget arbetar med CSR. Detta menar 

Beckmann et al (2006) skapar problem genom att företagen inte kan styra eller kontrollera 

vad den tredje parten kommer att kommunicera ut.  

Grafsröm et al (2010) anser att det medför kommunikationsproblem när företagen själva 

kommunicerar ut sitt CSR-arbetet då det finns en risk med att berätta allt man gör vilket kan 

leda till att företaget får fler granskade ögon på sig. Detta kan vara väldigt negativt av den 

anledningen av att oönskad negativ information om företaget når omvärlden. Hotellindustrin 

har en stor miljöpåverkan som tidigare nämnts, tillskillnad från flyget som även står för stora 

miljöpåverkan så finns redan verktyg för att göra hotellen mer hållbara. Ändå står hotellen 

enligt en FN rapport för dryg hälften av miljöpåverkan som flyget har (SVD 2011). 

1.3 Syfte  

Denna studies syfte är att söka en ökad förståelse kring hur svenska hotell arbetar med CSR 

kommunikation samt belysa vilka strategier hotellen tillämpar för att kommunicera ut sitt 

CSR arbete.  

1.4 Frågeställning 

Hur väljer svenska hotellen att kommunicera ut sitt CSR-arbete till omvärlden och sina 

kunder? 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer enbart att fokusera på hotell som är verksam i Sverige. Detta eftersom 

lagar och regler är viktigt del inom CSR. Lagar och regler skiljer sig åt mellan olika länder. 

Något som är olagligt i Sverige kan vara lagligt i något annat land.  

1.6 Begreppsdefinition 

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility.  På svenska brukar CSR översättas 

till ansvarfullt företagande eller företages samhällsansvar. Många svenska företag har valt att 

använda ordet hållbarhet istället som en översättning på CSR. CSR handlar om att företag ska 

ta ansvar för hur de påverkar samhället. Inom CSR ingår tre huvudområden:  

Ekonomiskt ansvarstagande, Miljömässigt ansvarstagande och Socialt ansvarstagande   

(Grankvist 2012, s,15).   

1.7 Disposition 
Kapitel ett beskriver varför det valda problemet har uppstått. I kapitel två kommer vi att 

beskriva vår valda metod, tillvägagångsätt och hur framtagningen av empirin skedde I kapitel 

tre kommer vi att visa den framtaga teorin kring vårt valda område, teorin har en anknytning 

till CSR, hotell och kommunikation. I kapitel fyra kommer läsare kunna ta del av vår insamlat 

resultat. Kapitel fem består av analys, analysen är koppat med empirin och med vår valda 

teori för att kunna svara på syftet. Kapitel sex innefattar vår slutsats och avslutande 

diskussion. Kapitel sju innehåller källor bilagor etc. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retags_samh%C3%A4llsansvar#Ekonomiskt_ansvarstagande
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retags_samh%C3%A4llsansvar#Ekonomiskt_ansvarstagande
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retags_samh%C3%A4llsansvar#Milj.C3.B6m.C3.A4ssigt_ansvarstagande
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retags_samh%C3%A4llsansvar#Socialt_ansvarstagande
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2. Metod  

2.1 Metodval 

Kvantitativa eller kvalitativa metoder är det mest vanligaste metodvalen. Dessa två är helt 

olika metodval som skiljer sig åt. Bryman (2011, s.40) menar att det är beroende på ens 

forskningsfråga som valet av metod väljs ifrån.  

Kvantitativa metoder kan användas när man vill kunna generalisera något. För att kunna 

generalisera något kan man använda sig utav en enkätundersökning. Dessa 

enkätundersökningar ska helst ha bestämda svarsalternativ. Dessa svarsalternativ ska vara väl 

genomarbetade så att inget väsentligt missas eller kan misstolkas av respondenten. I 

kvantitativa metoder ligger vikten alltså av insamling av data och analyserings arbetet. 

Kvantitativa metoder har oftast ett deduktivt synsätt (Bryman 2011, s.40). 

Den andra metodvalet är kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder är motsatsens till 

kvantitativa undersökningar. Vid kvalitativa undersökningar får forskaren en djupare 

förståelse kring det valda ämnet. Denna metod betraktar fenomenet inifrån och forskaren har 

möjligheter att påverka undersökningen. Det finns en närhet mellan forskaren och 

respondenten. Kvalitativa metoder har oftast öppna frågor. Respondenten har möjlighet att ge 

djupa svar och forskaren kan ställa följdfrågor.  

Forskaren kan använda sig av semi-strukturerade frågor vilket ger undersökningen en viss 

struktur men ändå möjligheten till öppna svar (Bryman 2011, s.40). Vid en kvalitativ 

undersökning har ord och diskussion en betydande roll till skillnad från kvantitativa 

undersökningar där fokus ofta är att undersöka stora grupper genom exempelvis enkäter 

(Bryman & Bell 1998). Det är den eftersökta information som finns tillgänglig som styr 

vilken typ av intervjumodell som ska användas (Idar 1997). Vi valde att göra en semi-

strukturerad intervju för att få fram relevant information, kopplad till frågeställningen, som 

respondenterna besitter.   

Vår studie har en relativ komplex problemformulering som en kräver djupare förståelse via ett 

antal respondenter, därför ansåg vi att en undersökning med kvalitativa intervjuer passar bäst 

för att svara på vår problemformulering. Kvalitativa metoder kännetecknas av att det finns ett 

samband till undersökningsobjektet och en personlig relation mellan respondent och 

intervjuaren (Idar 1991).   

Genom semi-strukturerade intervjuer blir det gör det möjligt för oss att ställa mer invecklade 

frågor (Patel 1991).  Detta eftersom det finns, som tidigare nämnts, en relation mellan 

respondent och intervjuaren. Skulle respondenten ge ett otydligt svar som inte forskaren 

förstår kan respondenten tydliggöra svaret, vilket leder till att forskare kan få en bättre 

förståelse (Denscombe 2009). Genom att göra en semi-strukturerad intervju kunde vi ställa 

följdfrågor till respondent (Bryman & Bell 1998), vilket inte skulle vara möjligt om vi 

använde oss utav en helstrukturerad intervju. Vid en helstrukturerad intervju skulle forskaren 

använt sig utav ett frågeschema och alla frågor ska bli besvarade (Idar 1997).  
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2.2 Forskningsansatser 

Det tre vanligaste forskningsansatser är induktiv, deduktiv och abduktiv (Jacobsen 2002). 

Dessa forskningsansatser beskriver hur relationen mellan teori och empiri ska bearbetas mot 

varandra. En deduktiv ansats börjar med en teoretisk genomgång som sedan ligger till grund 

för hypotesgenerering. Hypoteserna och observationerna undersöks för att sedan förkastas 

eller accepteras (Saunders 2012). En induktiv ansats kan ses som motsatsen. En induktiv 

ansats utgår från verkligheten till observationer och generaliseringar för att sedan formulera 

en teori. Abduktiv ansats är en kombination av induktiv och deduktiv ansats. I denna 

undersökning bedömer vi att en deduktiv ansats är mest lämplig på grund av att det möjliggör 

för forskare att utgå från ens teorier för att sedan testa teorin med den framtagna empirin. 

(Jacobsen 2002) 

2.3 Urval av respondenter   

Eftersom vi vill få en fördjupad kunskap om hur svenska hotell arbetar med att kommunicerar 

ut deras CSR-arbete valde vi att kontakta hotell i hela landet.  

Eftersom vi vill att de respondera som är med i undersökningen har goda kunskaper inom vårt 

undersökningsområde, kontaktade vi först hotellens kundtjänst som sedan kunde leda oss 

vidare till rätt personer som har goda kunskaper inom kommunikation av CSR. Detta menar 

Idar (1991) är viktigt för att studien ska bli trovärdig. Vid de tillfällen som vi inte kontakta 

hotellens kundtjänst fanns kontaktinformation till en lämplig respondent på företagets 

hemsida.  

Eftersom vi ansåg att det skulle vara allt för resurskrävande att åka och besöka hotell utanför 

Stockholm gjordes intervjuerna via e-mail konversationer. Vi skulle träffa en respondent via 

ett fysiskt möte, detta eftersom Idar (1991) menar att fysiska intervjuer är det bästa 

alternativet. Dock valde denna personen att inte delta i undersökningen.  

Totalt valde åtta hotell att delta i undersökningen. De av oss tillfrågade var 86 st. Av olika 

anledningar valde de att inte delta i intervjun, den främsta anledningen var att de tillfrågade 

hade tidsbrist och kunde inte svar på frågorna. Av de åtta respondenterna är det sex som 

arbetar på enskilda hotell och de resterande två arbetar på huvudkontor för större hotellkedjor. 

Se kapitel fyra för en utförlig beskrivning av respondenten. 

2.4 Utformning av intervjuer 

(Kavle 1997) menar att det är inledningen av intervjun som avgör hur resten av intervjun 

kommer att bli. Genom att inleda intervjuerna med frågor som respondenterna lätt kan svara 

på såsom namn, befattning och kort information om företaget blir respondent mer bekväm i 

situationen vilket leder till bättre svar.  

Idar (1991) menar att respondenterna kan känna sig underlägsna om de är omedvetna att det 

är två personer som ska delta i intervjun. Vi har därför valt att låta en av oss sköta respektive 

intervju. Vi anser även att det är lättare om en av oss sköter intervjuprocessen.  



5 
 

Vi vill ha möjligheten till att kunna ställa följdfrågor men även få svar på de frågor som berör 

vårt valda ämne. Därför valde vi att göra en semi-strukturerad intervju. Bryman & Bell (1998) 

menar att en semi-strukturerad intervju ger forskaren en styrning på intervjuerna 

Frågorna som respondenterna fick svara på var öppna, genom att ha öppna frågor kunde 

respondent svara med egna ord och vi hade även möjligheten att ställa följdfrågor.  

Vi valde att använda oss av en intervjumall vilket innebar att vi kunde få de grundläggande 

svaren vi behövde för undersökningen och att vi även fick en viss struktur på intervjun. 

Intervjumallen var uppdelad in i två olika delar. Första delen handlade om CSR och den andra 

om kommunikation. Det ger oss en struktur vilket leder till att vi lättare kunde analysera 

svaren som vi fick ifrån intervju. Bryman & Bell (1998) menar att det är fördelaktigt att testa 

intervjumallen. För att kunna säkerställa oss om att intervjumallen var utformad på ett bra sätt 

valde vi att testa intervjumallen på oberoende personer.  

Testet gjorde att vi kunde ändra de svar som vi ansåg blev besynnerliga och svåra att tolka. En 

annan anledning varför vi valde att testa frågorna på oberoende personer var för att vi kunde 

få feedback om vad som kunde förbättras och kontrollera om frågorna var lätt att förstå.  

Under intervjun kan det komma fram nya frågor, de nya frågorna kan ersätta de frågorna som 

redan finns i intervjumallen (Idar 1991). Därför valde vi att inte följa intervjumallen rigorös. 

2.5 Genomförande  

Vi började att ta kontakt med de tänkbara respondenterna via e-mail. Hur vi fick tag på 

respondenternas e-mail skilde sig åt. I vissa fall kunde vi få fram respondentens 

kontaktuppgifter på hotellens hemsida. Om vi inte hitta en e-mail adress till någon som vi 

ansåg vara lämpad att svara på frågorna kontaktad vi istället företagets kundtjänst. 

Kundtjänsten kunde på att ge oss kontaktuppgifter till de som var lämpade att svara på 

frågorna. Vi använde oss även utav Linkedin, genom att använda Linkedin kunde vi söka och 

leta fram respondenter som vi ansåg vara lämpliga för att delta i undersökningen.  

När vi tog första kontakten med de möjliga respondenterna förklara vi vilka vi var och syftet 

varför vi hade kontaktat dem. Vi valde att ha en sammanfattning om vad studien handlade om 

i de första e-mailet eftersom det innebar att respondenten kunde förbereda sig för frågorna och 

även kunna ta fram information.   

Totalt skickades 86 mail till relevanta respondenter av dessa valde åtta att delta i 

undersökningen.  De som valde att delta i undersökningen blev automatiskt en del av vårt 

urval. Urvalet blev ett så kallad ”self selection sample” (Saunders et al 2012). Mailen 

skickades ut mellan 2017–03 till 2017–04. Vid två tillfällen skrev respondenten att de skulle 

kunna tänka sig att ställa upp i undersökningen, när väl frågorna skickades ut upphörde 

kontakten. Vi de tillfällen som kontakten upphörd valde vi att skicka en påminnelse, dock 

utan resultat.    

. 
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2.6 Metodkritik  

Kvalitativa undersökningar är oftast tids- och resurskrävande eftersom det tar långt tid att 

transkribera de resultat som respondenterna ger. Det tar även tid att boka intervjuer osv.  Vid 

en kvalitativ undersökning är intervjueffekten. hög, intervjueffekten betyder att respondenten 

svara på frågorna som hen förväntas att svara (Denscombe 2009).  

Vårt val att inte genomföra en kvantitativ undersökning berodde på att vi ansåg att en 

kvantitativ undersökning inte skulle ge kunna ge oss de svaren vi behövde och på sätt inte 

kunna svara på vår frågeställning.  Vår frågeställning kräver att vi kan ha möjlighet till att 

kunna ställa följdfrågor. Eftersom en kvantitativ undersökning oftast ger en övergivande bild 

av fenomenet anser vi därför att en kvantitativ undersökning inte skulle vara en relevant 

metod. (Bryman, 2011, s. 40) 

2.7 Analysmetod 

När vi analyserade vårt insamlade material undersökte vi vad vår teori säger och genom det 

vad vår empiri beskriver. Vi använde även oss utav en GAP-analys. En GAP-analys gör det 

möjligt för oss att kunna se de GAP som finns i hotellens nuvarande kommunikation inom 

CSR.  För att sedan ge oss insikt var det finns utrymme till förbättring för hotellens 

kommunikation (Grönroos 2008). 

2.8 Källkritik 

Data har vi fått fram genom att ha använt oss av två olika databaser, Googlescholar och 

Söderscholar. Vi har även använt oss av tryckta källor, de tryckta källorna fick vi fram genom 

Södertörns bibliotek. Några av de elektroniska och trycka källor är äldre en 20 år. Detta har vi 

tagit hänsyn till och försökt att till största möjliga utsträckning använda den senaste 

forskningen som finns tillgänglig. Vid de tillfällen som vi har ändvänt oss äldre elektroniska 

och trycka källor är när vi vill få en historik bild av det valda området eller när vi anser att det 

inte finns någon ny forskningen inom området. 

2.9 Validitet och reliabilitet 

Eftersom vi gör en kvalitativ studie måste vi bevisa vår validitet och reliabilitet annorlunda än 

kvantitativ studie. Inom en kvantitativ studie bevisas vanligen validitet och reliabilitet via 

siffor. (Gunnarsson 2002). Inom en kvalitativ studie ligger fokuset på att beskriva att 

forskaren har samlat in data på ett regelmässigt och hedersamt sätt. För att undvika att 

frågorna misstolkas av respondenterna vilket leder till att validiteten sänks, (Alvehus 2013, 

s.67), har valt att i förväg skickat ut frågorna till respondenterna så att de kan tänka igenom 

sina svar innan de svarar.  

Med reliabilitet menas att det forskaren mäter sker på ett tillförlitligt sätt och att studien kan 

göras om. Ejvegård, s.77) Vi kommer att transkribera vår data direkt efter att vi fått in svar 

från respondenterna, detta för att undvika att data misstolkas eller förloras. Den transkriberade 

datan kommer sedan att sparas via en extern hårddisk. 
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2.10 Etiskt övervägande  

Vetenskapsrådet (1990) menar att forskaren måste respektera om en respondent vill vara 

anonym. Skulle det visa sig att en respondent vill vara anonym kommer vi att respektera det.  

I e-mailet kunde respondenterna svara om de vill vara anonyma, på så sätt kan forskaren få ut 

ärliga svar utav respondenten (Bryman & Bell 1998). Det finns olika andningar till varför en 

respondentens vill vara anonym. Respondenten kan tycka att det finns risker med att svara på 

vissa frågor. Risker kan till exempel vara att de inte vill eller kan ge information som kan vara 

känslig eller att det är företagshemlig i förhållande till konkurrenter. (Vetenskapsrådet 1990)  

Respondenterna som valde att delta i undersökningen ska vara informerad om att de deltar i 

undersökningen (Idar 1997). Vidare menar Idar (1997) att respondenterna frivilligt ska ha valt 

att vara med i undersökningen och respondenterna frivilligt besvara på frågorna. Vill 

respondenten kan välja att inte svara på vissa frågor och det kan även välja att avbryta 

intervjun. Respondenterna blev informerade om att konversationerna via e-mail skulle raderas 

och makulera. Vetenskapsrådet (1990) anser är detta är viktigt att information 
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3. Teori  

3.1 Vad är CSR? 

CSR är en förkortning på Corporate Social Responsibility och brukar översättas på svenska 

som företagets ansvar i samhället. CSR är indelat i tre huvudområden ekonomiskt 

ansvarstagande, socialt ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande. (Grankvist 2012, 

s.15)   

Ekonomiskt ansvarstagande 

Ekonomiskt ansvarstagande syftar på att företag ska tjäna så mycket pengar som möjligt för 

att ge deras aktieägare en sådan hög avkastning som möjligt. Även att företagen ska 

säkerställa de finansiella tillgångarna och inte slösa pengarna som påverkar företagets 

tillgångar negativt. Företagen måste också vara lönsamma långsiktigt. Olönsamma företag är 

inte verksamma under en längre tid och kan därför inte bidra till samhälles utvecklig. 

(Grankvist 2012, s.15)  

Socialt ansvarstagande. 

Socialt ansvarstagande handlar om att företag ska bedriva ens verksamhet som ska lika en 

”god samhällsmedborgare”.  Företag ska ta till hänsyn till människors hälsa och 

välbefinnande. Det handlar inte om bara företagets medarbetare eller leverantörer utan alla 

medborgare. (Grankvist 2012, s.15).   

Miljömässigt ansvarstagande 

Miljömässigt ansvarstagande handlar om att företag inte ska bedriva en verksamhet som 

påverkar miljön negativt. Även hur företagen kan bidra till en minskad miljöpåverkan. 

(Grankvist 2012, s.15).  

Dessa tre huvudområden måste balanserares på ett optimalt sätt. Det går inte att enbart 

fokusera på en eller två av dessa huvudområden. (Grankvist 2012, s.15) menar att ett företag 

som bara vill och fokuserar på att maximera visten riskerar att uppfattas som snålt. Ett företag 

som enbart fokuserar på att vara miljövänligt riskerar att uppfattas av företagets anställda som 

att de glöms bort. Ett företag som enbart fokuserar socialt ansvar riskerar att tappa fokus kring 

att de har en produkt som faktiskt ska säljas. Det är därför mycket viktigt att företaget 

fokuserar på alla områden för att optimera helheten i arbetet med CSR-arbetet (Grankvist 

2012, s.16). 

3.1.1 Oklarheter kring CSR 

Företag har en tendens att tolka CSR på sitt egna sätt. I Sverige är det vanligt att fokus enbart 

ligger på att det ska vara goda arbetsförhållanden hos de leverantörer som finns i utlandet och 

att det inte läggs tillräckligt fokus på företagets anställda i Sverige. (Grankvist 2012, s.17). 

Det uppstår oftast en förvirring om vad begreppet CSR ska översättas till på svenska, detta 

eftersom olika företag och konsulter använder olika begrepp när det ska översätta CSR till 
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svenska på grund av att ordet Social har två olika betydelser på svenska. Social kan översättas 

till både samhällelig och social.  Detta gör att det uppstår ett problem eftersom att många tror 

att det bara handlar om socialt ansvarstagande och inte ekonomisk- eller miljöansvar. 

(Grankvist 2012, s.17). 

3.1.2 Utvecklingen av CSR 

Utvecklingen av CSR startade i början på 1950-talet (Banerjee 2007) Dock var CSR ett 

relativt nytt begrepp och under 1950-talet användes inte begreppet CSR i forskning eller 

litteratur utan det var mer fokus på ordet ”SR” som enbart står Social Responsibility (Morsing 

& Beckmann 2006, s.15). Caroll (1991) menar att många företag under 1950-talet inte förstått 

vikten med CSR. Det var under 1960-talet som det gjordes fler försök att förklara vad CSR 

betydde och stod för. CSR var fortfarande ett relativt nytt begrepp för företagsvärlden. Det var 

under slutet av 1960-talet som litteraturen och forskningens kring CSR exploderade (Morsing 

& Beckmann 2006.s 15). Författare som skrev om CSR började använda ord som ” Social 

strength” och att företag skulle vara den ”rätta medborgaren” (Mcguire 1963).  

Under 1970-talet hade begreppet CSR utvecklas ännu mer, nu skulle företagen inte bara vara 

den ”rätta medborgaren” utan istället skulle företagen vara en medborgare som tog sitt ansvar, 

och förstå innebörden med detta ansvar. Det var även under 1970-talet etniska och moraliska 

frågor inom företaget blev viktigare.  Under 1970-talet hävdade även den kända ekonomen 

och Nobelpristagaren i Ekonomi Milton Friedman, som var en motståndare och kritisk till 

CSR, att företag ska enbart fokusera på att maximera företagets vinst och hålla sig inom de 

lagar, regler och normer som finns. (Grafström & Göthberg 2010, s.18). 

” there is one and only one social responsibility of business―to use its resources and engage 

in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game”. - 

(Friedman 2002). 

De som såg CSR som något positivt inom företagsvärlden menade att de etiska och moraliska 

frågorna är mist lika viktiga som regler, lagar och normer som Milton Friedman ansåg var det 

enda som företag skulle behöva tänka på. Friedman menar att när ett företag går med vinst 

bidra det till samhälles utveckling. (Grafström & Göthberg 2010, s.18., Sheehy 2014). 

Dock har en rad forskare har påvisat att ett företag som arbetar med CSR så genererar det 

ekonomiskvinning till företaget (Waddock & Graves 1997., Balabanis et al. 1998., Grafsröm 

et al 2010) Hastings (2016) menar dock att CSR är bara ett annat sätt att maximera 

lönsamheten, det är lika mycket ett marknadsföringsverktyg som en reklamskylt (Hastings 

2016). 

Under 1980-talet kom det fram mer empirisk grundad forskning kring CSR (Grafström & 

Göthberg 2010, s.18). Vilket lede fram till ett alternativ, istället för CSR kunde företag 

använda sig utav CSP vilket står för Corporate Social Performans. CSP skulle användas som 

ett slag mätverktyg för att se hur företaget arbetar med CSR (Morsing & Beckmann 2006). 

CSP tog dock för mycket fokus från CSR ansåg forskarna. Efter ett tag började företagen att 

fokusera på själva CSR-arbete och CSP försvann (Wood 1991). 
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Det var under början av 2000-talet som företaganden började arbeta mer aktivt och 

strukturerat med CSR frågor eftersom konsumenterna hade insett vikten av att företag tar de 

sociala ansvaret. Även företagen såg en ökad ekonomisk tillväxt med att använda CSR (Caroll 

1991). 

3.2 Nya krav på företag   

Under 1990-talet fick det stora globala multinationella företagen (Disney, Nike m.fl.) ta allt 

mer kritik från allmänhet och kunder än tidigare. Globaliseringen till länder med lägre löner 

ledde till att arbetsvillkoren blev sämre. Kritiker ansåg att de globala multinationella 

företagen bröt mot mänskliga rättigheter och skulle stoppas (Morsing & Suzanne 2006, s.15). 

Kritiken kunde exempelvis vara att företagen hade omsättning som var högre ett landets BNP 

som de verkade i. Debatter om globaliseringen genomfördes, bl.a. inom Europeiska rådet och 

USA (Morsing & Suzanne 2006, s.15). I Paris 1998, Seattle 1999, Prag 2000 och Göteborg 

2001, alla dessa möten möttes av stora protesters. Dessa proteser gjorde att det kom fram 

idéer om hur företag skulle ta sitt sociala ansvar. Bland annat att de globala multinationella 

företagen som hade placerat sig i lågkostnadsländer skulle ta ansvar för att bidra till landets 

utveckling och inte bra utnyttja den billiga arbetskraften som fanns i landet (Grafström & 

Göthberg 2010, s.18). 

3.2.1 Skandaler inom företagen 

Det var inte bara att de globala multinationella företagen hade sin verksamhet i 

lågkostandsländer som fick allmänhetens uppmärksamhet. Under 1990-talet gick bland annat 

Worldcom i konkurs efter redovisningsskandaler. Worldcom var ett amerikansk mega 

telekomföretag som hade över 85 000 anställda. Under år 1999 gick Worldcom i konkurs 

efter att allmänheten fått reda på en rad redovisningsskandaler. Dessa redovisningsskandaler 

ses än idag som de största bokföringsbrotten i historien till följd av detta gick Worldcom i 

konkurs (Unerman & O’Dwyer 2004). 

Detta är bara ett av flera fall som uppmärksams av allmänheten. Ett liknade fall i Sverige var 

Skandiaaffären där ledingen hade fått extrema bonusar och lägenheter till sina barn m.m.  

När allmänheten fick kännedom om dessa skandaler påverkades kunderna negativt. Detta 

ledde till nya regleringar både i USA och Sverige (Unerman & O’Dwyer 2004), bland annat 

förtroendekommissionen vars uppdrag var att var att stärka förtroendet för svenskt näringsliv.   

3.2.2 Uppföljning av CSR 

Christiansson menar att det är viktigt att ha att en uppföljning av CSR arbetet. Exempel på 

detta menar Christiansson är att utse en CSR-ansvarig på företaget, utbilda alla inom företaget 

så att de förstår hur företaget arbetar med CSR. Även anställa en oberoende person för att på 

så sätt kunna ge en transparant bild hur företaget arbetar med CSR. 

3.3 CSR inom hotellbranschen  

Hotellindustrin är en av den snabbast växande sektorn och är en viktig del inom turism 

industrin (Grosbois 2012). Dock menar Grosbois (2012) att hotellbranschen genererar många 

negativa effekter på naturliga sociala och ekonomiska miljöer. Hotellen bidrar även negativt 

på klimatet. Många hotell är belägna i stan och nära kulturella platser vilket lockar till sig 
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turister vilket leder att dessa kulturella platser blir påverkade (Kik 1995). Alla hotell från stora 

till små förbrukar stora mänger energi, vatten, mat, papper, linne, tvätt, förbrukningsartiklar, 

rengöringsmaterial. Ytterligare effekter inkluderar värme- och luftkonditionerings utsläpp, 

varmvatten, livsmedelsförpackningar, mat och annat avfall (Gray & Bebbington 2001). Även 

lokala bolag kan bli negativt påverkade av ett hotell eftersom hotellen tar upp stora ytor och 

kan störa infrastrukturen. (Chung och Parker 2009). Grosbois (2012) menar att 

hotellbranschen inte får uppmärksamhet med deras klimatpåverkan som andra industrier får. 

Hotellbranschen engagerar sig i CSR arbete. Hotellen kommunicerar ut CSR-arbete både till 

sina kunder men även till allmänheten. Dock finns de få rapporteringar om hotellen verkligen 

arbetar med CSR i praktiken. En studie har gjorts på 150 hotell. Av de 150 hotellen jobbade 

enbart 46 hotell med CSR och det var endast 21 hotell som hade en årlig rapport om sitt CSR-

arbeta. Grosbois (2012).  

En studie har gjorts på de tio största latinamerikanska hotellkedjorna. Studien visar att CSR 

skapar en positiv bild av hotellet varumärke. Studierna kommer fram till att hotell som arbetar 

med CSR ger ett positivt blid av hotellet vilket generar till att kunder blir lojala till hotellet 

(Martínez et al 2014). 

Även en studie på kinesiska kunder visar att hotell som arbetar med CSR ger en positiv bild 

av hotellens varumärke. Dock har det visas sig att kunder upplever CSR negativt beroende på 

hur hotellets standard är. Kunder upplever att hotellen fokuserar mer på CSR istället för att 

kunna förbättra hotellet och servicen. Kunder som bodde på fina och bra hotell ansåg att hade 

en positiv syn av att hotellen arbetar med CSR (Gao & Mattila 2014). Hotellens anställda 

måste förstå vad CSR betyder för att för att kunna arbeta mot de mål som hotellet har. De 

anställda måste även ha en positiv syn med CSR. Detta leder till att hotellet ökar sin 

konkurrens på marknaden (Zenitala et al 2015). 

3.4 CSR och kommunikation  

John Grant (2008) menar att företag bör förhåll sig till tre punkter när ett företag 

kommunicerar sitt CSR arbete.  

1. Slå mynt av dina gröna produkter och åtgärder  

2. Det är viktigt att kunder vet hur företaget jobbar med CSR 

3. Företaget ska göra det de ska och hålla tyst om det.  

Företag som inte väljer att kommunicera ut sitt CSR-arbete är något som kan ses som typiskt 

svenskt menar Grant (2008). Varför svenska eller skandinaviska företag har valt att hålla tyst 

om sitt CSR-arbete är för att det anses säkrare samt mer autentiskt, det gör även att företaget 

framstår som ödmjuk (Grant, 2008) Företag som inte väljer att kommunicera ut sitt CSR-

arbete benämns greenmuting. Olausson (2009, s.82ff) har sett typiska tendenser av detta inom 

den svenska hotellindustrin främst då Scandic som redan år 1993 började arbeta med CSR 

frågor, dock skede kommunikationen av arbetet endast internt. Det tog fjorton år innan 

Scandic offensivt började kommunicera ut sitt CSR-arbete externt.  Att Scandic just 2007 

började externt tala om sitt CSR-arbete är ingen slump menar Olausson (2009, s.83ff) 2007 
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började CSR få fart på allvar samt att en annan stor skandinaviskt hotell jätte började använda 

hållbarhet in sina reklamer. 

3.5 Att tala eller inte tala  

Olausson (2009, s.83) har tagit fram sex punkter när ett företag inte ska kommunicera ut sitt 

CSR arbete: 

Ett företag vill beskriva eller framstå som ödmjuka  

Olausson (2009, s.83ff) menar att det inte är en fördel att företag ska påstå sig vara bättre än 

sina konkurrenter, det är också en stor risk att ett företag påstår till omvärlden att man är bättre 

än sina konkurrenter. Risken är företag uppfattas som att de överdriver eller påstår saker som 

de egentligen inte gör. Detta fenomen kallas för greenwashing alltså företaget har bristande 

ödmjukhet (Beckmann et.al 2009, s.10ff).   

Företaget hoppas att någon annan ska sköta kommunikation  

Att arbeta med CSR i stor utsträckning men att inte välja att kommunicera ut sitt arbete kan 

vara en välutarbetad strategi som kan visa sig vara framgångsrikt (Olausson 2009, s.83ff). 

Företaget har som förhoppning att deras CSR-arbete ska spridas till medvetna kunder som i sin 

tur ska fungera som ambassadörer för företagets CSR-arbete, självklart oombedda.  Detta ger 

företaget en mycket hög trovärdighet (Grafström et.al, 2009, s.137ff) Att ha i åtanke är, enligt 

Olausson (2009, s.87), att denna typ av strategi är mycket svår att genomföra. Wal-Mart som 

inte ses som ett företag som flitigt arbetar med CSR försökte att med hjälp av en PR byrå att 

framstå som mer sympatiska. De valde då att göra en konsumentblogg där de utgav sig för att 

det var lojala kunder som talade mycket gott om Wal-Marts CSR-arbete men detta visade sig 

vara iscensatt och ledde istället till stora skandaler som resultat av detta.  

Undvika allt för komplexa hållbarhetsfrågor. 

CSR frågor är mycket komplexa frågor att arbeta med, ständigt förändras debatten och 

utvecklingen samt att nya lönsingarn kommer fram. Detta menar Olausson (2009, s.84) innebär 

att det är komplicerat och svårt att veta hur den externa kommunikationen kommer att tas emot. 

Företaget vill inte bli attackerat 

Ett stort antal företag väljer fortfarande att enbart kommunicera sitt CSR-arbete internt. Detta 

görs för att företaget vill undvika kritik av sitt CSR-arbete (Olausson 2009, s.85f) 

Företaget vill undvika att bryta mot lagar och regler. 

Företag kan i vissa fall undvika att kommunicera sitt CSR-arbete då de kan känna en oro att 

deras marknadsföring inte är i linje med lagar och regler. Olausson (2009, s.85ff) menar att en 

KO-anmälan kan anses vara en from av attack. Det som kommuniceras måste vara faktabaserat 

osv. Därför är de vanliga att företagen istället väljer att inte kommunicera ut sitt CSR-arbete då 

det kan innehålla brister av fakta eller liknade. Detta görs alltså för att undvika att bryta regler 

och lagar. 
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Företaget uppfattar deras kunder som ointresserade. 

Olausson (2009, s.88) menar att all CSR-kommunikation är av betydelse samt kan vara av 

intresse för olika kundgrupper. Olausson (2009, s.86) tar Honda som exempel som vann pris 

vid miljökommunikatörernas stora gala. Det Honda valde att göra var en stor kampanj för att 

deras Formula 1 kunder skulle bli mer miljömedvetna. Formula 1 bilen var helt fri från reklam 

och hade bra bilder av hav och land på sin bil, det fanns en tillhörande hemsida där kunder 

kunde avlägga ett klimatlöfte. Detta resulterade i att hela 600 000 människor skrev ett 

klimatlöfte, många av dessa ansågs som inte särskilt miljömedvetna tidigare.  

3.5.1 När ska företaget kommunicera ut sitt CSR arbete? 

Olausson (2009, s.86ff) menar att det finns fyra skäl när företag ska kommunicera ut sin CSR-

arbete till samhället.  

Företaget avger att löfte som är svårt att bryta mot 

Allt fler företag vill i största möjliga utsträckning undvika greenwashing (gröna lögner) för att 

undvika att företaget ska få ett skadat anseende. Istället har det blivit allt vanligare att företag 

gör ett s.k. Point off commitment vilket innebär att företaget ger ett löfte som kommuniceras ut 

till hela välden, resultatet av detta blir att företaget måste arbeta flitigt med sitt löfte pga. av att 

de har helt enkelt har lovat omvärlden detta (Olausson, 2009, s.86ff). 

Marknadsfördelar 

Något som är en gemensam nämnare för alla extern kommunikation är förhoppningen att skapa 

en marknad eller ett ökat behov (Olausson, 2009, s.87ff). 

Samhällsförändring  

Ett mål en del företag har med sitt CSR-arbete är att bidra till en samhällsförändring. De företag 

som lyckas bäst med CSR är i stor utsträckning de företag som har ett stort driv att förändra 

samhället. Olausson (2009, s.87ff) menar att desto mer ett företag arbetar med CSR och 

samhällsfrågor desto större är chansen att företaget når nya marknader, har lättare att lösa 

problem som i sin förlängning bidrar till att en ökad hållbarhet genomförs snabbare i samhället.  

Konkurrensfördelar  

En av de största anledningarna att företag arbetar med CSR är att det ger konkurrensfördelar. 

Förr var det betydligare vanligare att företag eftersökte ett s.k. first mover advantage. Detta är 

numera inte lika vanligt då majoriteten av större företag redan arbetar med CSR (Olausson 

2009, s.87ff). 

Den svenska modellen som John Grant (2008) benämner i sin forskning, att svenska företag 

gärna höll sitt hållbarhetsarbete internt inom företaget är inte aktuellt längre menar Olausson 

(2009, s.87ff).  Ett tydligt exempel på detta menar Olasson är som tidigare nämnts Scandic som 

väldigt tidigt och på ett internationellt sätt började arbete med hållbarhetsfrågor dock så skedde 

denna kommunikation endast internt när Clarion hotell började kommunicera ut externat att 

deras hotell började arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta resulterade i att Scandic snabbt även 
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fick kommunicera ut externt att även de arbetade med hållbarhetsfrågor och CSR.  I slutändan 

blev det svårt för konsumenterna att veta att Scandic egentligen hade arbetat med CSR under 

en lång tid och i betydligt större utsträckning än Clarion hotell (Olausson 2009, s.84ff). 

En summering av Olaussons forskning är att desto mer miljömedvetna kunder blir samt en ökad 

efterfråga av mer ”gröna” produkter och tjänster desto minder blir det aktuellt för företag att 

inte kommunicera ut sitt CSR arbete. 

3.6 Envägskommunikation eller tvåvägskommunikation? 

Hur ska man kommunicera sitt CSR arbete? Den vanligaste typen av att kommunicera ut 

CSR- arbete har hittills har varit envägskommunikation (Georg 2001). Envägskommunikation 

innefattar vanligt vis t.ex. Tv-reklam, pressrelease, pressmöten osv. Envägskommunikation 

handlar således om hur företagen kommunicerar genom att informera sina intressenter 

(Grafström et.al 2009, s.141). En negativ faktor med envägskommunikation är att företaget 

aldrig kan vara helt säkra om Tv-reklamen eller reportagen kommer att uppfattas som 

företaget initialt hade tänkt (Cheney & Christensen 2000, s.237ff).  Det som vissa intressenter 

kan uppfattas som trovärdig information kan andra uppfatta på ett annat sätt (Georg 2001, s. 

229f). Problemenen med envägskommunikation har därför gjort det allt vanligare att 

intressenter numera kan yttra sin åsikt på företaget hemsida, detta hjälper företagen att kunna 

ha en översikt av deras intressenter och kunders åsikter utan att behöva vara direkt 

involverade med kunderna eller intressenterna (Fombrun & Rindova 2000).  

Grafström et.al (2009, s.143ff) anser att desto mer kraven på att företag skall arbeta med CSR 

förändras även sättet företagen hur kommunicerar ut detta.  Det räcker numera inte att enbart 

förklara vad företagen konkret gör utan företagen behöver också vara allt mer involverade i 

olika diskussioner med externa intressenter för hur företaget ska kunna vara med och kunna 

förändra samhället genom långsiktigt arbete. Fördelen med detta är att denna typ av 

kommunikation ökar chansen att företaget framstår som mer trovärdigt George 2007, s. 229f) 

Istället för att företag ska använda sig av envägskommunikation när de informerar intressenter 

om sitt CSR-arbete menar Grafström et.al (2009, s.145) att tvåvägskommunikation är de det 

mest fördelaktiga alternativet. Tvåvägskommunikation innebär att två eller fler parter för en 

diskussion eller dialog. 
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 (Illustrerad modell av tvåvägskommunikation av Dahlén) 

3.7 Tre olika strategier för att kommunicera ut CSR 

De danska forskarna Schultz & Morsing (2006, s.143ff) har tagit fram tre olika strategier för 

att kommunicera ut CSR. Dessa tre strategier förändras beroende på hur företagen förstår 

intressentmodellen.  Den första strategin utgår ifrån att företaget enkelt informerar sina olika 

intressenter om CSR-arbete. Detta görs genom olika former av exempelvis faktablad, 

informationsbroschyrer och pressmeddelande. Företaget talar endast till sina intressenter, det 

är organisationen som bestämmer vad som ska kommuniceras detta kallas envägs perspektiv 

(Grafström et. al 2009, s.142ff. Denna typ av kommunikation handlar om att ha som mål att 

förmedla de CSR arbeten som har gjorts eller planeras att genomföras. Det som tidigare 

nämnts är att företagen numera vill kunna integrera samt kunna skapa långsiktiga relationer 

med sina intressenter (Grafström et. al 2009, s.142ff).  

För att företagen ska kunna integrera och kunna skapa långsiktiga relationer med sina 

intressenter anser Schultz & Morsing (2006, s.143ff) att företagen bör tillämpa två andra 

kommunikationsstrategier för att berätta hur företaget arbetar med CSR. 

Dessa kommunikationsstrategier är: ”the stakeholder response strategy” samt ”the stakeholder 

involment strategy”. Dessa två strategier skiljer sig från den ovan nämnda då dess strategi 

”breddar” kommunikationens roll. Dessa två strategier har tvåvägskommunikation som sin 

utgångspunkt. Den tidigare nämnda strategin fungerar att företaget talar endast till sina 

intressenter (envägskommunikation) dessa två strategier går istället ut på att det inte enbart är 

företaget som talar utan intressenterna talar tillbaka, företaget ”pratar” med sina intressenter 

(Grafström et. al 2009, s.142ff. Schultz & Morsing 2006, s.143f) Oftast är det inte bara 

tvåvägskommunikation utan det blir i vissa fall även flervägskommunikation då det är flera 

olika intressenter som tillsammans samtidigt deltar i diskussion. 

Den första av de två strategierna, ”The stakeholder response strategy”, är inte helt en 

tvåvägskommunikation därför att företaget själva bestämmer vad och när de ska 

kommunicera ut.  ”The stakeholder response strategy” går ut på att påverka externa aktörers 

attityder och beteende istället för att ändra verksamheten. Företaget vill så snabbt som 

möjlighet få en återkoppling från sina intressenter i samband med deras CSR kommunikation. 

Företaget analyser då hur intressenterna har blivit påverkade samt deras syn på företaget. Den 

här typen av kommunikationsstrategi handlar främst om att öka företagets olika aktiviteter 

och sin identitet inom CSR (Grafström et. al 2009, s.142ff. Schultz & Morsing 2006, s.143ff). 

Den tredje kommunikationsstrategin som Schultz & Morsing (2006, s.143ff) tar upp är ”The 

stakeholder involment strategy”, den centrala utgångpunkten dialogen mellan företaget och 

dess intressenter, dock ska det påvisas att en viss form av övertalning också är en central 

punkt i strategin d.v.s. att företaget försöker att övertala sina intressenter om att de gör de rätta 

och tar sitt ansvar för samhället.  

Det som skiljer denna strategi från de ovan nämnda är dialogen mellan företaget och 

intressenterna, det kan förklaras som en förhandling som pågår mellan dem båda. Både 

företaget och intressenterna förstår att om samhälles förändring ska kunna gå framåt så krävs 

en dialog mellan parterna. Företaget ska förstå att de inte enbart själva kan påverka sina 
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intressenter utan att de även behöver förhålla samt lyssna på vad omvärldens olika aktörer 

anser. Stakeholder Involment Strategy innebär också att företaget blir involverade i 

ansvarsarbete. Detta skiljer sig från de två tidigare nämnda strategierna som mer går ut på att 

undersöka och informera sina intressenter (Grafström et. al 2009, s.145ff). Den stora fördelen 

med denna strategi är att företaget har en större chans att kunna övertyga intressenterna att de 

går den rätta vägen men det ger också företaget en större chans att lära sig av sina intressenter.  

Företag kan utveckla sitt egna CSR-arbete men också bättre förstå vad intressenterna och vad 

omvärlden ställer för krav på företagen. 

Något som har blivit alltmer populärt i USA är att företagen använder tekniken för att kunna 

ha en dialog med sina intressenter. Detta kan göras genom att skapa en blogg som enbart 

handlar om företagets CSR arbete. Där kan företaget CSR ansvariga föra dialoger och 

integrera med intressenterna (Schultz & Morsing 2006, s.143ff). 

3.8 CSR kommunikation i olika branscher  

Forskarna Nielsen & Thomsen (2007) har i sin undersökning hittat skillnader hur företag 

kommunicerar sitt CSR arbete. I studien som undersöker sex större företag visar det att det 

skiljer sig hur företag rapporterar sitt CSR arbete. Vissa av företagen väljer att fokusera på 

den finansiella lönsamheten andra företag väljer att sätta människor i fokus, vissa företag ser 

kunderna som sina viktigaste intressenter att kommunicera sitt CSR-arbete till, andra anser att 

kommunikationen till sina egna anställda ska ligga i fokus. Likt Nielsen & Thomsen (2007) 

ser även Den Hond et. al (2007) att hur företag väljer att kommunicera ut sitt CSR-arbete i 

stor utsträckning styrs av i vilken bransch eller industrin företaget verkar i. Grafström et.al 

(2009, s.140) förklara det följande ”det handlar i stor utsträckning om vilken identitet 

organisationen önskar presentera till omvärlden och till vem” – Grafström et.al (2009, s.140). 

Likt de danska forskarna Nielsen & Thomsen (2007) som baserade sin undersökning på sex 

danska företag har Grafström et.al (2009, s.140) valt att följa upp deras forskning på svenska 

företag även de såg att svenska företag presenterar sitt CSR-arbete på olika sätt beroende på 

hur de vill att intressenter ska uppfatta dem samt hur de uppfattar sig själva.  

Investmentbolag  

Ett investmentbolag har som mål att generera en ökad vinst till sina aktieägare. Sättet de 

väljer att kommunicera CSR är att förklara de följer de lagar och regler som finns och att de 

arbetar med ett gott företags etik och att de inte gör oetisk affärsuppgörelse (Grafström et.al 

(2009, s.140ff). 

Klädkedja  

I motsatts till investmentbolaget som talar till sina aktieägare ligger det stora fokusen varit att 

kommunicera ut sitt CSR-arbete till företagets kunder. Detta görs genom årliga CSR rapporter 

presentationer på hemsidan som är anpassade för deras kunder (Grafström et.al (2009, 

s.140ff). 
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Telefonoperatör 

Deras utgångspunkt är främst att vara en ”god samhällsmedborgare” detta görs genom att 

samarbeta med externa aktörer för att utveckla en hållbar industri dels på arbetsplatsen men 

också för miljön. De talar till flera olika intressenter Gemensamt för alla företag är att de 

anser att de ska vara med och förändra samhället i det stora hela (Grafström et.al (2009, 

s.140ff). 

3.9 Tre kriterier för hållbar CSR kommunikation 

Som tidigare nämnt i teorikapitlet använder sig företag av hemsidor och liknade för att 

kommunicera ut sitt CSR-arbete med hopp att förändra sina intressenters beteende och 

attityder (Elgammal & Lamond 2016). Dock har det framkommit av tidigare forskning att 

företag har haft problem med att övertyga sina intressenter pga. bristande kompetens inom 

CSR kommunikation (Gössling & Buckley 2016). Elgammal & Lamond (2016) har i sin 

forskning tagit fram tre kriterier som påverkar intressenterna, dessa kriterier ska enligt 

Elgammal & Lamond (2016) förändra hur intressenter uppfattar företagets budskap. 

Kriterium 1 

Kriterium 1 handlar om huruvida ett företag eller en organisation väljer att kommunicera CSR 

antingen explicit dvs att kommunikationen är tydlig. Elgammal & Lamond (2016) menar att 

detta exempelvis kan vara att ett turistföretag påstår att de har lokal producerade måltider för 

att de är bättre för miljön. Eller så är kommunikationen implicit dvs underförstådd då handlar 

kommunikationen istället om att intressenten känner exempelvis en trygghet för de vet vart 

maten är producerad ifrån. 

Elgammal & Lamond (2016) anser att företag oftast väljer att kommunicera CSR utifrån ett 

explicit perspektiv främst för att de tror att detta ger en direkt positiv blid av företagets CSR-

arbete dock kan denna typ av kommunikation ge en bild av att företaget framstår som 

nedlåtande, överlägsen och i och med att omvärlden blir allt bättre på att förstå och tyda 

företagens CSR budskap (Brønn & Vrioni 2001) bör företagen enligt Elgammal & Lamond 

(2016) tona ned sitt CSR-arbete och istället göra sin CSR kommunikation mer implicit och 

välja att föra fram CSR-arbetets fördelar som intressenterna uppskattar mest. 

Kriterium 2  

Företag som väljer att kommunicera CSR på sina hemsidor eller liknade bör bestämma vilket 

språk de ska förhålla sig till Elgammal & Lamond (2016) menar att företag antingen kan 

använda ett affektivt eller rationellt språk för att beskriva sitt CSR-arbete. Individer som är 

miljömedvetna är ofta skeptiska till ett affektivt språk när företag sprider sina CSR handlingar 

(Chan, 2013). Företag känner sig mer säkra att använda rationellt språk för sina CSR 

handlingar genom konkreta bevis och en tredje parts utlåtande Lowry, Roberts, & Higbee 

2007) ett rationellt språk uppfattas även mer positivt av kunden (Elgammal & Lamond  2016) 

detta gör det också lättare för företagen att öka sin trovärdighet genom att exempel visa 

att man har certifikat, vunnit priser osv, istället för att riskera att kunden uppfattar 
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kommunikationen fel eller missvisande genom att använda ett affektivt språk i sin 

kommunikation (Reiser & Simmons, 2005). 

Kriterium 3  

Kriterium 3 handlar om vilken inramning budskapet har. Intressenter är mer positiva till 

meddelanden som tydligt framhäver fördelar av det positiva, istället för att ett mer 

moraliserande meddelande (Elgammal & Lamond 2016). Elgammal & Lamond (2016) anger 

som ett exempel att ett meddelande som lyder: att åka buss är ett bättre sätt att se landskapet. 

Denna typ av meddelande har en positiv inramning då det uppfattas som positivt och mer 

lämpat för kunder som inte är särskilt miljöintresserade. Ett meddelande med negativ 

inramning kan lyda; att det är bättre att åka buss för om alla åker i egna bilar ger det en ökad 

miljöpåverkan. Denna typ av meddelande är mer lämplig för kunder som är mer 

miljömedvetna då det tydligt framhäver fördelarna. 

3.10 CSR kommunikation i sociala medier 
I och med internet och de sociala mediernas framfart har detta förändrat hur företag 

kommunicerar ut sitt CSR-arbete menar Colleoni (2013). Företagen haft en viss rädsla för att 

kommunicera sitt CSR-arbete via sociala medier främst för att risken finns att deras 

intressenter kan bli skeptiska och få en negativ syn av företagets CSR-arbete (Colleoni 2013). 

Därför har fler företag valt att fortsätta använda sig av envägskommunikation (Insch 2008) 

men i och med att allt fler intressenter finns via sociala medier ställer det vissa krav på att 

företagen ska finnas på sociala medier. 

Företag kan inte längre vara passiva sändare av sin CSR kommunikation och intressenterna 

blir inte längre passiva mottagare av kommunikationen, istället blir intressenterna i hög 

utsträckning med och skapar framgången eller misslyckande av företagets budskap 

(Dellarocas 2003). Att intressenter kan dela, kommentera, gilla osv har gjort det väldigt 

riskabelt för företag att kommunicera CSR via socialmedier. Uppfattar intressenter att det 

företaget kommunicerar via sociala medier inte är pålitligt, överdrivet osv finns risken att 

inlägget får en negativ spridning väldigt fort (Colleoni et al. 2011). Dock finns det fördelar 

med kommunikation av CSR via sociala medier. Exempelvis kan intressenter gilla inlägget 

vilket kan få en positiv spridning och kan bidra med att stärka företagets legitimitet (Kent & 

Taylor 1998). Fördelen är också att företaget kan föra en öppen dialog med sina intressenter 

detta gör att företaget kan lära sig av vad deras intressenter anser de kan göra bättre eller vad 

som redan görs bra (Rafaeli & Sudweeks 1997). Detta har medfört att företag numera är i 

behov att ha en strategisk plan för hur och vad de ska kommunicera i sitt CSR-arbete via 

sociala medier (Dawkins 2004). 
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4. Empiri 

4.1 Undersökta aktörer 

Respondent 1.  

Mikael Junger. Befattning: VD / General Manager på Clarion Hotel Winn Gävle. 

Företagsfakta 

Clarion Winn är Gävles största hotell och är beläget centralt i Gävle. Clarion Winn ägs och 

drivs av Hotellkoncern Winn. Winn äger och driver tretton hotell runt om i Sverige. 

 

Respondent 2. 

Carolin Ribbemort. Befattning: Manager business development för Hilton Slussen. 

Företagsfakta 

Hilton Slussen ligger vid Södermalm i Stockholm. År 2002 köpte Hilton hotels dåvarande 

Scandic Hotel Slussen.  Hilton Slussen är det enda hotellet i Sverige som igår i Hilton 

koncernen.  

Respondent 3. 

Erlend Ellingsen. Befattning: kommunikationsdirektör för First hotellkoncernen. 

Företagsfakta. 

First hotell grundades 1993 och är en hotellkedja med över 90 hotell. First hotell finns i 

Danmark Norge och Sverige. Huvudkontoret är placerat i Norge. 

Respondent 4.  

Michaela Bussler & Catharina Borgström. Befattning: HR Manager o& HR Coordinator för 

Radisson Blu Royal Viking, Radisson Blu Strand Hotel. 

Företags fakta 

Radisson hotel är en internationell hotellkedja med över 400 hotell. I Sverige finns det totalt 

elva Radisson Blu hotell. Belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Uppsala. 

Respondent 5. 

Alessandra Zannin. Befattning: Hotel manager Berns Hotel.  

Företagsfakta 

Berns Group AB, avdelning Berns Hotel. Beläget i centrala Stockholm. Berns salonger 

grundades 1863. Idag ägs Berns av Stureplans gruppen 

Respondent 6. 

Charlotta S. Brandel. Befattning: Hotel Manager Freys Hotel.  

Företagsfakta 

Freys Hotel öppnar 1989 och ligger i centrala Stockholm.  År 1999 öppnar Freys Hotels, 

Hotel Lilla Rådmannen även detta belägget i centra Stockholm. 

Respondent 7. 

Therese Andersson. Befattning: Ansvarig för PR och Kommunikation Winn Hotel Groups 

huvudkontor i Gävle. Företagsfakta 
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Winn Hotel Groups grundads år 1991 startade sitt första hotell i Haninge. Idag äger och driver 

Winn Hotel Groups 13 hotell belägna runt om i Sverige.  

Respondent 8 

Tommy Nederman. Befattning: Acting Director sustainable business Scandic hotels. 

Företagsfakta 

År 1963 Grundas Esso Motorhotell, år 1984 säljs Esso Motorhotell och byter namn till 

Scandic. Idag är Scandic den största hotelloperatören i Norden. Scandic har totalt 230 hotell. 

Hotellen är belägna i sju länder. 

4.2 Arbetet med CSR 

På Clarion Winn Gävle beskriver Junger att deras CSR-arbete har pågått i tio år. Det var ett 

beslut från Winn koncernen att börja med CSR.  

Ribbemort som är Manager business development på Hilton menar att Hilton hotel arbetar 

med CSR över hela världen och blir då en självklarhet att även de ska arbeta med CSR på 

Hilton slussen. Ribbemort menar att Hilton är sedan många år tillbaka ett av de Hilton 

hotellen i Europa som ligger främst i arbetet med sortering och miljöarbete generellt. och har 

några välgörenhetsprojekt såsom Maskrosbarn, Barn till ensamma mammor och Fryshuset. 

Även att de skänker sedan många år tillbaka våra ljusstumpar till en kyrka som smälter ner 

stearinet och stöper nya ljus som de sedan säljer.  

Ellingsen som är kommunikationsdirektör på alla First hotell beskriver att han har jobbat med 

CSR i tre år.  Han vet att First har arbetet med CSR längre än så men vet dessvärre inte när 

första gången var som de presentera ett CSR program. 

Bussler & Borgström på Radison kallas deras CSR program ”Responsible Business” och 

startades år 1989 och har ett stor fokus än idag. Programmets tre pelare kallas för Think 

People, Think Planet och Think Community som fokuserar på servicen och tryggheten för 

deras gäster, medarbetare samt ansvaret att ta hand om vår planet. Bussler & Borgström 

beskriver även att de hjälper samhället med donationer av kläder och tid till St: Clara Kyrka.  

Hur länge Berns har arbetat med CSR kan tyvärr inte Zannin ge ett fullständigt svar på.  Dock 

så länge som Zannin har arbetat på Berns vilket är i nio år. 

På Freys Hotel menar Brandel att de har sedan hotellets start 1989 arbetat med välgörenhet. 

Freys Hotel är ett familjeägt företag och strikt definition av samhällsansvar som det är att 

hålla sig innanför ramarna för de regler de juridiska systemen utverkat. 

Nederman som är Acting Director sustainable business på Scandic har arbetat med CSR 

frågor sedan år 1993. Det var ett medvetet beslut från ledningen som såg en affärsmässig 

möjlighet att arbeta mer hållbart. 

4.3 Fördelar och nackdelar med CSR arbete 

Junger på Clarion Winn Gävle menar att det fördelar som finns med att arbeta med CSR är ett 

ökat samhälles engagemang vilket personalen uppskattar. 
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Ellingsen på First tycker att det inte finns några nackdelar med CRS-programmet. Ellingsen 

menar dock att det kan ta tid och att de är bundna mot en del olika avtal.  Ellingsen menar att 

det är mer fördelar än nackdelar Enligt Ellingsen stärker CSR företagskultur och 

företagsidentitet, ökar stoltheten i att arbeta för First Hotels, höjer medvetenhet och 

ansvarighet för alla i företaget. Det är också viktigt att veta att företaget ska köpa egna 

tjänster.  

Bussler & Borgström på Radisson ser många fördelar samt att det är ett krav från gäster som 

bl.a. att hotell är eco-labelled, Green Key och Safe Hotel certifierade, och ett miljötänk kring 

bl.a. ekologiska matprodukter. Bussler & Borgström anser att deras CSR-arbete ökar 

vattenbesparingar och medarbetarna erbjuds en bättre arbetsmiljö med bl.a. hälsosamma 

aktiviteter och massage.   De nackdelar som finns med CSR enligt Bussler & Borgström är 

kostnaderna på de ekologiska produkterna, men de menar att i längden leder det till positiva 

resultat. 

Zannin på Berns menar att det inte finns några nackdelar med att arbeta med CSR. Fördelarna 

är att det är moralhöjande för personalen då de gemensamt arbetar och gör något fint och bra 

för samhället. 

Brandel Freys Hotel menar att bedriva verksamhet som ett oberoende familjeägt företag sedan 

1989 skulle vara en omöjlighet utan att ha starka och långsiktiga värderingar. Att engagera 

oss i vår lokalmiljö, att stötta lokala entreprenörer och industrier är en fråga om principer men 

också om egennytta. Nederman på Scandic ser bara fördelar bland annat stolthet hos 

medarbetarna. 

4.4 Vilket ansvar anser har hotellbranschen har att arbeta med CSR frågor 

Junger på Clarion Winn Gävle anser att hotellbranschen har ett stort ansvar med att arbeta 

med CSR frågor. Bussler & Borgström på Radisson anser att hotellbranschen har ett stort 

ansvar, och eftersom som Radisson är en World Wide hotellkedja kan de vara med och 

påverka de tre pelarna Think People, Think Planet och Think Community.  Brandel tycker att 

frågan är av moralfilosofisk natur och deras juridiska ansvar är omfattande. Miljömärkning är 

ett krav. I detta ingår att följa ett protokoll med handlingsplan  

Zannin på Berns anser att alla företag, då dessa består av medmänniskor, har ett viktigt 

samhällsansvar. Ellingsen tror att hotellbranschen som sådan inte har någon större skyldighet 

än andra branscher, men att de fortfarande vara ett gott exempel för andra branscher 

Nederman på Scandic anser att de har ett stort ansvar med att arbeta med CSR frågor och önskar 

att andra företag tar ett större ansvar och anser att alla företag borde vara med och bidra till ett 

bättre samhälle. 

4.5 Ekonomiska fördelar 

Junger på Clarion Winn Gävle menar att det finns stora ekonomiska fördelar om engagerar sig 

i rätt sak, men att det tar tid. Bussler & Borgström på Radison ser att de ekonomiska 

fördelarna är besparingar på el och vatten. Zannin på Berns menar att deras CSR-arbete inte 

inneburit några ekonomiska fördelar, men det är inte heller syftet med arbetet. 
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Ellingsen på Frist menar att oavsett vad man säger, fungerar CRS-åtgärder bäst när det också 

är en ekonomisk uppsida. Till exempel sparar hotellen utgifter vid användning av tvålpump 

och genom att tvätta handdukar som ligger på golvet. Även vid vägning av matavfall ökar 

medvetenheten kring inköp. Samtidigt är det klart att en CRS-plan inte vill vara lönsam, men 

ändå få andra vinster.   

Brandel på Freys Hotel tror att Sverige som nation, med högt skattetryck och höga kostnader 

för investeringar har få val när det gäller att skapa mervärde. Välfärdssamhället eller 

välfärdsstaten med relativt låga transfereringskostnader hög utbildningsnivå och höga 

kapitalkostnader borde ge vid handen att man investerar långsiktigt och hållbart. Den 

avgörande frågan för företag är den strategiska frågan rörande lång eller kortsiktighet. När 

incitamenten för att investera långsiktigt blir allmänna investerar vi långsiktigt. 

Nederman på Scandic ser att kostnaderna minskar genom deras CSR-arbete, även att gästerna 

är nöjda vilket Nederman anser är en ekonomisk fördel. 

4.6 Uppföljning av ert CSR arbete 

Junger på Clarion Winn Gävle menar att all CRS uppföljning sker löpande på Clarion Hotel 

Winn Gävle. Ellingsen på First Hotel tycker att hotell ska i största möjliga utsträckning bör 

förhålla sig till de avtal som internt förhandlade köpa för att säkerställa att alla håller den 

standard som ska hållas. Ellingsen menar också att de är medlemmar i olika 

miljöorganisationer som har krav på First.  Ellingsen menar också att de mäter och rapportera 

olika rutiner, dock har de inte gemensam uppföljning av CSR för alla hotellet och att dessa 

hotell inte kontrolleras att CSR genomförs. Dock menar Ellingsen att alla hotell är skyldiga 

att tala om något händer på hotellet som involverar skada eller olycka som påverkar miljön 

avsevärt. Bussler & Borgström på Radison arbetar med uppföljning av CSR genom 

dokumentation på tex hur många LED-lampor som sattes in år 2016 och studerar resultatet 

och tar beslut därefter. Även menar Bussler & Borgström att de har en årlig utvärdering med 

medarbetarna där de diskuterar påverkan och hur de kan förbättras.  Hotellets egna CSR-

grupp följer upp de punkter som diskuterades och kommer på nya idéer hur de kan förbättras.  

Zannin på Berns menar att de följer upp varje år i ledningsgruppen och diskuterar huruvida de 

ska fortsätta, ändra eller byta riktning helt. Brandel arbetar med välgörenhet för att det ger 

mervärde framförallt internt inom företaget. På Freys Hotel menar Brandel att de besöker de 

verksamheter som de stödjer. Även att de bjuds på studiebesök och de bjuder in föreläsare och 

talar om samhällsfrågor.  

Nederman på Scandic menar att uppföljningsarbete på Scandic sker via 

hållbarhetsredovisning. De följer upp miljödata kontinuerligt. Hållbarhet finns med i 

affärsplaner och affärsplaner följs upp. 

4.7 Hur sker kommunikationen 

Junger Clarion Winn Gävle menar kommunikationen av CSR sker utav moderbolaget alltså 

Winn koncernen hemsida, pressmeddelanden och interna kommunikation. Junger menar att de 

intressenter som ska nås av deras kommunikation är kunder, investerare, personal och 

samhället.  
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Ellingsen på First menar att deras CRS-arbete ligger på både deras hemsida och deras 

intranät. Detta kommer också att sändas i anbud, men de annonserar inte CSR på något annat 

sätt Ribbemort beskriver att på Hiltons hemsida finns uppdaterad information om vilka 

certifieringar de har och hur de arbetar med detta generellt på hotellen, ibland gör de också 

inlägg på sociala medier som handlar om CSR. Bussler & Borgström menar att på Radisson 

sker kommunikationen internt. Medarbetarna får information via en CSR-vägg med ny 

information och nya samarbeten. Information sprids på dagliga morgonmöten samt stormöte 

med hela hotellets personal samlat. Externt syns vårt Green Key och Safe Hotel certifikat på 

både webbsida och runt om i hotellet. Dock menar Bussler & Borgström att de gör mycket 

mer CSR-arbete som de kan bli bättre på att förmedla utåt. 

Zannin menar att på Berns sker deras CSR kommuniceras internt vid anställning av ny 

personal. men sedan externt i form av annonser. 

Brandel tror att det ligger ett mervärde i att uppmuntra till arbete och diskussioner om 

värderingsfrågor, detta leder att personalen entusiasmerar och engagerar sig i deras dagliga 

arbete. Brandel på Freys Hotel ser samhällsfrågor som en slags friskvård. Andersson 

beskriver att kommunicera de via hemsidan, internmöten, email utskick, pressutskick och i 

interna kanaler. Nederman på Scandic använder sig utav samtliga kanaler som t.ex. hemsidan, 

reklam, pressmeddelanden. Även sociala medier. Sedan är deras 15 000 medarbetare en stor 

kanal. 

4.8 Till vilka intressenter har ni som mål att kommunicera ert CSR 

Bussler & Borgström på Radisson menar att deras CSR-arbete ska nå gäster, nuvarande och 

kommande medarbetare, leverantörer och samhället i stort. 

Zannin på Berns vill att deras CSR-arbete ska nå samhället i stort. Detta menar enligt Zannin 

är för att de har ett samarbete med annat företag som håller i en stor försäljning av olika 

modemärken på Berns, de vill att så många som möjligt ska komma eftersom det innebär mer 

pengar till de projekt som dom samlar till.  

Ellingsen på Frist menar att deras CSR-arbete på First ska vara tillgänglig för alla som önskar 

det, men även att de skickas ut automatiskt i informationsbrev om CSR 

 

Andersson på Winn vill att de som ska nå av deras CSR kommunikation är presumtiva 

arbetskollegor samt arbetskollegor. Nederman på Scandic menar att deras mål med att 

kommunicera CSR är till samtliga intressenter, men främst gäster, investerare och 

medarbetare. 

4.9 Möjligheter för intressenter att föra en dialog med CSR frågor 

Bussler & Borgström på Radisson menar att de blir kontaktade av olika leverantörer för att se 

hur de ligger till samt att gäster återkopplar till dem. Zinnian på Berns tror att de skulle ha 

stort inflytande om det fanns möjligheter att ens intressenter kan föra en dialog med CSR, 

Men att i dagsläget har inget sådant förekommit.  

Ellingsen på Frist menar att det är ovanligt att de får specifika frågor om detta. Hittills är det 

främst när de ska ingå större kontrakt med företag som de har begärt detta. Skulle någon fråga 

om detta menar Ellingsen att de naturligtvis får det till ens förfogande. 



24 
 

Brandel på Freys Hotel menar att det går bra, och att alla har möjlighet att föra en dialog med 

om deras CSR frågor. Andersson på Winn menar att sådana frågor svara via Email, Facebook 

och via deras rekryteringssite. Nederman menar att på Scandic gör de en intressentdialog. 

Sedan gör de även medarbetarundersökningar 

4.10 Vilka risker finns de med att kommunicera CSR 

Junger på Junger på Clarion Winn Gävle menar att det inte finns några risker att 

kommunicera ut ens CSR-arbete om det är väl genomtänkt. Ellingsen på First ser heller inga 

risker med CSR. Han förklarar att han litar på att deras CSR-arbete följs på rätt sätt och på så 

sätt uppstår det inga risker.  

Bussler & Borgström på Radisson menar att kommunicera deras CSR är någonting som inte 

negativt eller att de finns några risker, utan snarare vill Bussler & Borgström att det att det ska 

synas mer än vad det idag åstadkommer. Zannin på Berns ser inte några risker med deras 

CSR-arbete Zannin betonar dock att det beror såklart på vad man arbetar med. 

Brandel Freys Hotel anser att uppenbara risken är att CSR-arbete inte skulle uppskattas av 

deras kunder. Vissa turister ser exempelvis inte positivt på engagemang i LGBT-frågor 

(lesbian, gay, bisexuell och transgender). Trots detta tror Brandel att de långsiktigt vinner i 

kvalitet genom att skapa engagemang. Brandel ser inte deras samhällsengagemang som ett 

sätt att vinna nya kunder. Det kan naturligtvis bli en bieffekt. 

Andersson på ser inga just nu, de kommunicerar däremot inte ut allt externt, de anser att de 

gör så mycket, för att kommunicera ut allt. Andersson, menar att det ingår i deras 

företagskultur, som kommuniceras ständigt ut. Nederman ser inga risker med att 

kommunicera CSR 

4.11 Är det lättare för större hotell att jobba med CSR? 

Junger på Clarion Winn Gävle menar att de större hotellen har en fördel med att kommunicera 

deras CSR-arbete eftersom det har större resurser. 

 

Ellingsen på Frist menar att det är lättare för enstaka hotellet, detta eftersom de kan 

kontrollera att ens CRS arbete följs än för en kedja, Erlander betonar dock att hotell alla har 

samma ansvar. 

 

Bussler & Borgström på Radisson beskriver att Radison är en stor internationell kedja, men 

det behöver inte betyda att Radison kommunicerar ut mest. Radison har standards som måste 

följas som mindre självständiga hotell/företag möjligtvis inte har och kan därför välja att 

kommunicera på andra sätt. Samtidigt når ett större företag som Radison ut internationellt.  

 

Ribbemort på Hilton menar att de vet att de ligger främst bland hotellen i Europa och det är en 

väldig fördel då arbetet redan är långt i förväg gentemot andra.  

Zannin på Berns hävdar att ju kändare varumärke och ju större verksamhet desto mer pengar 

finns självklart till marknadsföring och desto större kundregister finns och på så sätt lättare. 
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Andersson på Winn anser att kommunicera kan alla göra oavsett storlek, däremot kanske ett 

större hotell har en större läsekrets.  

Nederman på Scandic, anser att media är generellt mer intresserade av stora aktörer. Även 

politiker tycker att det är intressant. 

4.12 Fördelar med att kommunicera ut CSR/samhällsansvars arbete 

Bussler & Borgström menar att CSR blir viktigare för varje dag som går och många gäster, 

kunder och arbetssökande väljer sina hotell ansvarsfullt. Bussler & Borgström anser att de 

hårda arbete de gör kring CSR leder det förhoppningsvis till mer gäster, kunder och 

potentiella nya medarbetare. 

Zannin menar att ju fler som vet om deras CSR-arbete desto mer pengar kan de samla in. 

Andersson menar att de upplyser framtida kollegor om att de som arbetsgivare bryr oss om 

omvärlden och framtiden. Nederman menar att det skapar ett mervärde för medarbetare och 

gäster. Investerare vill köpa deras aktier då de tror att många ser hållbarhetsfrågan som 

ökande viktig del i samhället. 

 

4.13 Kommunikationen inom organisationen 

Junger menar att för att hela företaget och organisationen förstår hur Clarion Winn Gävle ska 

förhålla sig till CSR arbete. Junger beskriver Facebook som fanatisk bra. Det engagerar 

medarbetarna och kan utse en ambassadör, för att säkerställa att hela företaget nås av CSR. 

sker via en sluten grupp på Facebook. 

Ellingsen menar att kommunikationen av CSR arbetet inom organisationen sker via 

information som är lätt tillgänglighet för alla.  

 

Bussler & Borgström menar att enligt företagets policy ska medarbetare gå deras interna 

utbildning inom CSR. Responsible Business är en heldagsutbildning som finns i två olika 

grader, en grundläggande och en för specifikt för supervisors.  För att säkerställa att 

informationen har nått fram till hela företaget så dokumenterar de vilka medarbetare som har 

gått utbildningen. Att detta efterlevs ser de praktiskt taget i vardagen. De har avfallssortering i 

personalmatsalen, papperssortering på de administrativa avdelningarna och möten med 

uppföljning. 

Andersson tycker att det kan vara en utmaning ibland, men de håller just nu på med en 

process för att säkerställa internkommunikationen. De arbetar också med möten och innehåll i 

möten. 

Brandel tror att de inte blir starkare än den svagaste länken. Brandel förklara ett aktiebolag är 

en juridisk person och kan inte ha samhällsansvar eller hysa moraliska övertygelser. Vidare 

menar Brandel att i organisationen ser det dock som ett bra incitament att skapa engagemang 

och lojalitet, inte minst relationer bland kollegor. De är ca 20 anställda på företaget och de har 

ofta livliga diskussioner både spontant och under ordnade former. 
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Nederman förklarar att de har Code of conduct, utbildningsmaterial och att de pratar om det 

hela tiden. Nederman menar att I dagsläget kan de bli bättre på detta. De kommer att införa en 

ny utbildningsplattform där de kan säkerställa att medarbetare har tagit del av 

utbildningsmaterial men i grunden handlar det om att följa upp de mål-tal som har satts. Om 

inte Scandic når dessa så finns det en stor risk att budskapet inte har gått ut.  

4.14 Sociala medier för att kommunicera ut CSR/samhällsansvar arbete, 

fördelar respektive nackdelar  

Ellingsen menar att eftersom dom inte aktivt promotar sitt CSR-arbete så är det inte aktuellt. 

Zannin menar att det är det enda marknadsföringskanal som de använder sig av. Fördelen är 

att det är billigt och når många. Bussler & Borgström använder sig utav hotellets Instagram 

och Facebook. Fördelar menar Bussler & Borgström använder är att de har många följare och 

därifrån sprids detta. Dock kan vi som hotell bli bättre att sprida detta. Andersson menar att 

alla hotell ansvarar över sitt egna flöde och att från Winn Hotel Group kommunicerar de för 

moderbolagets räkning om de aktiviteter som de gör. 

4.15 Framtiden 

Junger menar att CSR kommer bli mycket viktigt i framtiden och att samhället kommer att 

ställa högre krav på hotellbranschens arbete med CSR. Även att kommunikation måste 

utvecklas  

Ribbemort menar att de alltid arbetar för att försöka förbättra sitt arbete, men vad som är 

planerat för framtiden kan Ribbemort dessvärre inte gå in på i nuläget. Men att det kommer 

bli viktigt i framtiden. 

 

Ellingsen hoppas och tror att kunderna ställer högre krav på alla branscher, bland annat 

hotellbranschen. Elander ser redan en mer efterfrågan av CRS och är ganska säker på att detta 

kommer att stärka i framtiden. Elander tror inte att detta kommer oundvikligen att förändra 

deras kommunikation avsevärt. Till skillnad från vissa av deras konkurrenter slår dig sig inte 

på bröstet och skryter att de är bäst i allt. Elander uppskattar också att visa att de bland är 

bästa i klassen i aktion.  

 

Bussler & Borgström menar att allt inom sociala medier och marknadsföring går framåt med 

stormsteg. Därför gäller det att företag att inte halka efter och säger själva att de måste hänga 

på. Zannin tror inte att hotellbranschen i sig kommer vara unik. Utan stora företag i stort 

måste göra bra saker. Att ha en ordentlig CSR plan handlar om legitimitet, både för anställda 

kan känna att de arbetar för ett företag som har fina värderingar men även för kunder. 

 

Andersson menar att alla branscher kommer att få ett högre krav på sig i och med den nya 

generationens arbetstagare som önskar att alla företag tar ett ansvar. Detta i sig menar 

Andersson kommer kanske att leda till att ser en ny målgrupp i deras kommunikation, men det 

händer redan nu. Nederman menar att det kan innebära att de vill öka deras kommunikation 

ännu mer så att fler inser att de jobbar med hållbarhetsfrågor 
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4.16 Observation av de intervjuade hotellens hemsidor och sociala medier  

 

Scandic 

Scandic har en väl utvecklad del av sin hemsida där de går att läsa om varför Scandic har valt 

att arbeta med CSR, en historisk tillbakablick där de skriver om deras olika idéer de har gjort 

genom åren t.ex. hänga upp handduken som utgör en stor del av Scandic CSR del ”Det var 

inom Scandic som idén om häng-upp-handduken uppkom. En idé som idag är standard inom 

hela hotellbranschen världen över” (Scandic hemsida CRS 2017) 

Scandic skriver även mycket att de är och ska förbli ledande inom CSR. Scandic nämner kort 

och koncist vilka olika miljömärkningar deras hotell har. 

Språket som Scandic använder sig av är rationellt då det tydligt och opersonligt skriver vad de 

har gjort och vad det gör nu. Deras CSR kommunikation är av den implicita typen då de väljer 

att främst lyfta fram delarna som uppfattas som mest intressanta av Scandic.  

Scandic gör ofta inlägg rörande CSR, kommunikationen är till störst del positiva inlägg 

språket som används är till skillnad från hemsidan mer affektivt och implicit. Ett CSR 

meddelande på sociala medier från Scandic kan ses ut förljande. 

    
  (Scandic Facebook sida, 17 mars 2017) 

Freys hotel 

Freys hotell skriver på sin hemsida främst om deras miljöpolicy och att de alltid tänker med 

”hjärtat”, hela personalen är engagerade osv.  De skriver också att de har fått certifikat av 

Green key. De skriver även lite miljöfakta om deras rum t.ex. lågenergilampor, städning sker 

med miljöhänsyn, osv  

Därefter skriver de hur man som gäst kan bidra till en bättre miljö t.ex. stäng av tv. Språket de 

använder till sin CSR kommunikation är väldigt affektivt och implicit.  

First hotell  

First hotell skriver om sitt samhällsansvar kort och byråkratiskt. De skriver att de måste agera 

med samhällsansvar för att kunna vara trovärdiga samt skapa ett förtroende till flera 

intressenter.  För att de ska kunna göra de skriver de om fyra mål. De mål som står på deras 

hemsida  är Att främja en miljömässigt hållbar utveckling genom att bedriva affärsverksamhet 

på ett sätt som minimerar eventuella negativa effekter på den yttre miljön, Att upprätthålla 

höga etiska normer i affärsrelationer och ta hänsyn till miljö och sociala frågor i 

beslutsfattande, Genomföra affärer och arbetsrelationer i enlighet med internationellt 

erkända principer och riktlinjer och genom att följa FN: s stadga om de mänskliga 
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rättigheterna: Stödja socialt välgörande initiativ som följer bolagets kärnvärden i syfte att 

stärka och främja bilden av bolaget och dess mål(First hotell hemsida CSR,9 maj. Översatt 

från engelska till svenska) Språket som används på hemsidan är rationellt och explicit. Då det 

är framgår väldigt lite om First hotel CSR-arbete på s deras hemsida är det svårt att avgöra om 

det har en positiv eller negativ inramning på meddelandet. 

   

 

 

 

 

 

 

(First hotels Facebook, 22 oktober 2016) 

Sociala medier. First hotell gör inte särskilt många CSR relaterade inlägg på socialmedier det 

vi hittade med CSR anknytning var en delad länk från hösten 2016 

Winn Hotel Group 

skriver på sin hemsida att de har ett väl utvecklat samarbete med organisationen Hand in 

Hand vilket är det enda CSR relaterade vi hittar på Winn Hotel Groups hemsida. Sättet de 

väljer att kommunicera ut detta samarbete är genom att de skriver med ett rationellt språk då 

de skriver konkret akta. De kommunicerar ut sitt CSR-arbete på hemsidan explicit. Budskapet 

som Winn Hotel Group kommuniceras ut moraliserande meddelande dvs en negativ 

inramning. 

Winn Hotel Group kommunicerar ofta CSR relaterad information på sina sociala medier detta 

görs främst genom att skriva ett kortare inlägg som är kopplat till Mynewsdesk.

 
(Winn Hotel Group, 1 November 2016) 
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Radisson Blu Strand och Royal viking  

Radisson Blu Strand och Royal viking har ingen egen  separat hemsida därför är obervation 

gjort på Radisson Blu hemsida.  

Radisson Blu komunicerar ut sitt CSR-arbete på sin hemsida genom att framhäva det de har 

valt att fokusera mest på. I RadissonBlu fall handlar det främst om att minska vatten 

förbrukingen. De använder sig både av ett affektivt språk och rationellt språk på hemsidan, 

dock använder de sig till störst utsträckning av ett rationellt språk då det skriver mycket 

konkreta fakta samt framhäver tydliga bevis.  

Radisson Blu använder sig också mycket av en separat blogg där det skrivs mer om CSR 

arbetet och det går även att föra en diskussion via bloggen.   

Radisson Blu strand kommunicerar relativt mycket om CSR främst delar de inlägg som 

tidigare skrivits på Radissons Blu blogg.  

   

(Radisson Blu strand. 24 april 2017 & 13 mars  2017) 

 

Berns Hotel  

Berns skriver på sin hemsida om olika projekt de har valt att samarbeta med. Det budskap 

som sänds ut är av den moraliserade typen kommunikationen är explicit då de tydligt skriver 

vad det gör. Berns hotell använder sig av ett affektivt språk men även till viss uträkning ett 

rationellt språk då de på hemsida tar fram konkreta bevis och en tredje parts utlåtande. 

Hilton Slussen  

För att kunna läsa om Hilton slussens CSR-arbete krävs det att bli omdirigerad till 

huvudkoncernen Hilton Group engelska hemsida. Väl där går det att hitta information om 

Hilton Groups CSR arbete. Hilton Group har en välgjord CSR del på sin hemsida med 

mängder av information. Budskapet som sänds ut är moraliserande och implicit meddelande, 

språket som används är affektivt. 

Hilton Slussen kommunicerar på sociala medier ett fåtal gånger på sin Facebook sida om 

CSR. Främst är kommunikationen rörande om hur hotellet har blivit mer miljövänligt.  
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5. Analys 

5.1 Arbetet med CSR 

Som tidigare nämnts började utvecklingen av CSR i början på 1950-talet (Banerjee 2007) 

men att det var under 1980-talet det kom fram mer empirisk grundad forskning kring CSR. 

(Grafström & Göthberg 2010, s.18) Alla de tillfråga hotellen har arbetat med CSR under en 

längre tid. Det skiljer sig dock hur länge de har arbetat med CSR. Ribbemort på Hilton hävdar 

att de har arbetat flera år, Junger på Winn Gävle menar att de har arbetat med CSR i över tio 

år. Ellingsen har arbetat med CSR i tre år, dock menar Ellingsen att de har arbetat med CSR 

innan han börja hos Winn. Detta gäller även Zannin som har arbetat med CSR i nio år men 

vet inte hur länge det har gjort det innan Zannin började på Berns. Nederman menar att 

Scandic har arbetat med CSR sedan 1993. Bussler & Borgström på Radison beskriver att de 

har arbetat med CSR sedan 1989. Även Brandel menar att de har arbetat med CSR sedan 

1989. Ingen av de tillfrågade hotellen har följt den kända ekonomen och Nobel pristagarens 

Milton Friedman teori som hävdar att företag ska enbart fokusera på att maximera företagets 

vinst och hålla sig inom de lagar, regler och normer som finns. (Grafström & Göthberg 2010, 

s.18). 
 

5.2 Ansvar inom hotellbranschen   

De flesta av de tillfrågade hotellen som valde att svara på frågan ” vilket ansvar har hotell” 

håller med (Kirk 1995) att hotellen bidrar negativt på klimatet och därför måste hotellen ta sitt 

ansvar för detta. Zannin på Berns tycker dock att detta gäller alla företag och inte bara 

hotellen. Även Ellingsen på First hotell tycker inte att hotellbranschen har någon större 

skyldighet än andra branscher, dock att de kan vara en förebild åt andra. 

5.3 Ekominska fördelar 

De hotell som valde att svara på fråga om de finns ekonomiska fördelar med att arbeta med 

CSR, anser att de flesta hotell att det finns fördelar, Vilket även forskarna (Waddock & 

Graves 1997., Balabanis et al. 1998., Grafsröm et al 2010) menar att företag som arbeta med 

CSR får ekonomiskvinning. Dock så anser hotellen olika vilka Zannin på Berns som menar 

att det inte finns några ekonomiska fördelar och att det heller inte är syftet med att arbeta med 

CSR. medans Junger, Bussler & Borgström, Brandel och Nederman anser att de finns 

ekonomiska fördelar med CSR.  

Bussler & Borgström anser att de besparar på el och vatten, Ellingsen menar att de sparar 

utgifter vid användning av tvålpump och genom att tvätta handdukar som ligger på golvet. 

Även vid vägning av matavfall ökar medvetenheten kring inköp. Detta menar (Gray & 

Bebbington 2001) är något som hotellen förbrukar stora mänger av. Hastings (2016) menar 

dock att CSR är bara ett annat sätt att maximera lönsamheten, de är lika mycket ett 

marknadsföringsverktyg som en reklamskylt eller köp en få en gratis affär (Hastings 2016). 

 

Alla de tillfrågade som valde att svara på frågan om hur de följer upp sitt CSR arbeta, om de 

gör någon slags av uppföljning,  
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Christiansson menar att det är viktigt att ha att en uppföljning av sitt CSR arbete. Exempel på 

detta menar Christiansson är att utse en CSR-ansvarig på företaget, utbilda alla inom företaget 

så att de förstår hur företaget arbetar med CSR. Även att anställa en oberoende för att på så 

sätt kunna ge en transparant bild hur företaget arbetar med CSR. som tidigare nämnt arbetar 

alla med någon slags av uppföljning, dock skiljer sig det hur uppföljningsarbetet går till. 

Junger menar att all CRS uppföljning sker löpande på Clarion Hotel Winn Gävle och även att 

utse en ambassadör för deras CSR-arbete ska utvecklas och följas upp.  Bussler & Borgström 

på Radisson Blu arbetar med uppföljning av CSR genom dokumentation som sedan följs upp. 

De har även en årlig utvärdering med medarbetarna där de diskuterar påverkan och hur de kan 

förbättras. På Berns menar Zannin att de följer upp sitt CSR-arbete med årliga möten med 

ledningsgruppen. Ellingsen på First Hotel menar att hotellen inom kedjan i största möjliga 

utsträckning bör förhålla sig till de avtal som är internt förhandlade inköp för att säkerställa 

att alla håller den standard som ska hållas. Ellingsen menar också att de mäter och rapportera 

olika rutiner, dock har de inte gemensam uppföljning av CSR för alla hotellen inom kedjan. 

Hotellen inom First har även en skyldighet att tala om något händer på hotellet som involverar 

skada eller olycka som påverkar miljön avsevärt. Nederman menar att uppföljningsarbete på 

Scandic sker via hållbarhetsredovisning och miljödata följs upp kontinuerligt. 

5.4 Fördelar med att kommunicera ut CSR 

Olaussons (2009, s.84ff) menar i sin forskning att desto mer miljömedvetna kunder blir samt 

en ökad efterfråga av mer ”gröna” produkt och tjänster desto mer det aktuellt blir det för 

företag att i kommunicera ut sitt CSR arbete. Bussler & Borgström menar att kunder och 

arbetssökande väljer sina hotell ansvarsfullt. Bussler & Borgström anser att de hårda arbete de 

gör kring CSR leder det förhoppningsvis till fler gäster, kunder och potentiella nya 

medarbetare. Även Nederman menar att de skapar ett mervärde för medarbetare och gäster. 

Investerare vill köpa deras aktier då de tror att många ser hållbarhetsfrågan som ökande viktig 

del i samhället. Även Andersson menar att kommunicera ens CSR-arbete upplyser framtida 

kollegor om att de som arbetsgivare bryr oss om omvärlden och framtiden. Hastings (2016) 

menar dock att CSR är bara ett annat sätt att maximera lönsamheten, det är lika mycket ett 

marknadsföringsverktyg som en reklamskylt eller köp en få en gratis affär (Hastings 2016)   

Zannin har en ett annat syfte med deras CSR Zannin menar att ju fler som vet om deras CSR-

arbete desto mer pengar kan de samla in. Vilket går i linje med Hastings (2016) teori som 

menar att CSR är bara ett annat sätt att maximera lönsamheten, de är lika mycket ett 

marknadsföringsverktyg som en reklamskylt eller köp en få en gratis affär (Hastings 2016). 

5.5 CSR kommunikation i sociala medier 

De observerade hotellen har valt att kommuniceras CSR via sociala medier dock sker det 

väldigt sällan. De som sticker ut är Scandic som kommunicerar CSR flest av alla de 

observerade hotellen på sociala medier Colleoni (2013) menar att företagen har en rädsla för 

att kommunicera sitt CSR-arbete via sociala medier främst för att risken finns att deras 

intressenter kan bli skeptiska och få en negativ syn av företagets CSR arbete. Av 

observationen framkommer det att inte något av hotellen söker att föra en dialog med sina 

intressenter på sociala medier. Rafaeli & Sudweeks (1997) menar att företagen bör använda 

sina intressenter för att lära sig vad företaget kan göra bättre eller vad som redan fungerar bra, 
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detta kan göras med en öppen dialog. Det enda hotellet som kunde observeras göra detta till 

en viss utsträckning är Radisson Blu då de länkar till en bloggsida där det går att läsa och 

kommentera om aktuella projekt rörande CSR.  de resterande hotellen länkar antingen till PR 

sidor eller deras egna hemsida.  

5.6 Intressenterna 

Vilka intressenter hotellen har som mål att nå ut till med sitt CSR-arbete varierar. Något som i 

stort sätt alla tillfrågade hotellen som svarade på frågan är att medarbetarna är en av de viktiga 

intressenterna. Denna kommunikation menar forskarna Nielsen & Thomsen (2007) är av stor 

vikt.  Om man väljer att försöka placera hotellen enligt Nielsen & Thomsen (2007) och 

Grafström et.al (2009, s.140) undersökningar hur företag presenterar sitt CSR-arbete till 

intressenter är telefonoperatören mest lik hotellbranschen då flera av hotellen har valt att 

samarbete med externa aktörer för att utveckla en hållbar industri och de talar till flera olika 

intressenter.  

Berns åt andra sidan ser kunder och företag är de viktigaste då de bidrar till att öka intäkterna 

till de olika projekten som de har och skulle därför kunna enligt Grafström et.al (2009, s.140) 

placeras inom klädkedjan då de har som mål att nå ut till företagets kunder samt att CSR 

presentationer på hemsidan som är anpassade för deras kunder något som observationen 

påvisade.  

Vad som går att se är att den svenska modellen som John Grant (2008) benämner i sin 

forskning, att svenska företag gärna enbart kommunicerar  sitt  hållbarhetsarbete internt inom 

företaget  är något som inte gäller för hotell branschen då alla de intervjuade  på hotellen 

arbetar med att  kommunicera ut sitt CSR-arbete till externa  intressenter  detta styrks av  

Olausson (2009,s.87ff) forskning  som även hon menar att den svenska modellen som John 

Grant  (2008) talar om inte längre gäller på hotellbranschen.  

5.7 Envägskommunikation eller tvåvägskommunikation? 

Georg (2001) menar att den vanligaste typen av att kommunicera ut CSR-arbete är 

envägskommunikation. Envägskommunikation innefattar vanligtvis t.ex. tv-reklam, 

pressrelease, pressmöten osv. Envägskommunikation handlar alltså om hur företagen 

kommunicerar med att informera sina intressenter (Grafström et.al 2009, s.141). Av de 

resultatet som intervjuerna gav visar att hotellen främst avvänder sig av 

envägskommunikation. Trots att flera av de intervjuade anser att de är bra att ha en dialog 

med sina intressenter är det inte vanligt att hotellen själva försöker att föra en dialog eller 

diskussion med sina intressenter utan det vanligare är att intressenter själva får starta dialogen.  

Det som är negativt med envägskommunikation är att företaget aldrig kan vara helt säkra om 

tv reklamen eller reportagen kommer att uppfattas som företaget initialt hade tänkt (Cheney & 

Christensen 2000, s.237ff). Scandic och Fyres sätt att föra en dialog och diskussion kan ses 

som ett försöka att nå tvåvägskommunikation då Scandic gör de en intressentdialog samt en 

medarbetarundersökning. Freys menar att möjlighet finns att föra en dialog om deras CSR 

frågor via sociala medier fördelen med tvåvägskommunikation är att denna typ av 

kommunikation ökar chansen att företaget framstår som mer trovärdigt menar George (2007, 

s.229f). 
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5.8 Risker med att kommunicera CSR 

Alla de intervjuade hotellen är eniga i att det inte finns några risker med att kommunicera 

CSR med undantag från Freys som menar att det finns en risk att vissa kunder kan uppfatta 

delar av CSR-arbete som negativt. Olausson (2009, s.83ff) menar att det finns risker med att 

kommunicera CSR dels kan ett företag uppfattas som att de överdriver eller påstår saker som 

de egentligen inte gör när de påstå sig vara bättre än sina konkurrenter. Företaget hoppas att 

någon annan ska sköta kommunikation, företaget arbetar med allt för komplexa 

hållbarhetsfrågor, företaget kan bli attackerade och risken att företaget bryter mot lagar och 

reglerallt detta är risker med att kommunicera ut CSR arbetet (Olausson 2009, s.83ff). 

5.9 Analys Observation  

Graden hur och vad de intervjuade hotellen väljer att kommunicera sitt CSR-arbete skiljer åt 

på flera punkter.  Genom att gör en GAP-analys mellan Elgammal & Lamond (2016) Tre 

kriterier för hållbar CSR kommunikation och de tillfrågade hotellen kan vi se hur teorin anser 

att kommunikationen av CSR bör se ut kontar hur hotell väljer att kommunicera m ut sitt CSR 

arbetet. Elgammal & Lamond (2016) anser att CSR kommunikationen på hemsidor bör vara 

implicit istället för explicit. Observationen av hotellens hemsidor visar att flera av de 

observerade hotellen kommunicerar explicit. Problemet med detta är enlig Elgammal & 

Lamond (2016) att företag oftast väljer att kommunicera CSR utifrån ett explicit perspektiv 

främst för att de tror att detta ger en direkt positiv blid av företagets CSR-arbete. Denna typ av 

kommunikation kan dock ge en bild av att företaget framstår som nedlåtande, överlägsen i 

och med att omvärlden blir allt bättre på att förstå och tyda företagens CSR budskap. 

Elgammal & Lamond (2016) menar istället att företagen bör tona ned sitt CSR-arbete och 

istället göra sin CSR kommunikation mer implicit och välja att föra fram CSR arbetas fördelar 

som intressenterna uppskattar mest. Observationerna visar dock att de flesta av hotellen väljer 

att göra det motsatta.  

Enligt teorin anser Elgammal & Lamond (2016) att företagen måste förhålla sig till en typ av 

språk, antingen ett affektivt eller rationellt språk, för att inte riskera att kunden uppfattar 

kommunikationen fel eller missvisande. Genom att använda ett affektivt språk i sin 

kommunikation  bör enligt Reiser & Simmons, 2005 företag använda ett rationellt språk i sin 

kommunikation då det uppfattas även mer positivt av kunden (Elgammal & Lamond 2016) 

Detta gör det också lättare för företagen att öka sin trovärdighet genom att till exempel visa att 

man har certifikat, vunnit priser osv (Elgammal & Lamond 2016)  Observationen visar att de 

flesta hotellen väljer att använda sig av ett rationellt språk i sin kommunikation då de ofta 

väljer att använda sig av en tredje parts utlåtande samt konkreta bevis osv.  

Observationen visar att de flesta hotellen väljer att ha en positiv inramning och de flesta väljer 

även att framhäva det positiva av sina meddelanden. Detta är enligt Elgammal & Lamond 

(2016) en fördel då de flesta intressenterna är mer positiva till denna typ av meddelande. 

Dock menar de också att mer miljömedvetna kunder hellre föredra meddelande med en 

negativ inramning då de tydligt visar upp fördelarna med CSR arbetet. Observationen visar att 

inte något av hotellen hade en tydlig negativ inramning av sina meddelande. 



34 
 

 

Explicit = Nackdel. Implicit = Fördel. Affektivt = Nackdel. Rationellt = Fördel. Positiva meddelande = Fördel. 

Moraliserande meddelande = Nackdel, dock fördel om intressenterna är väl miljömedvetna enligt Elgammal & 

Lamond (2016) 
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rationellt 

 

Positiva- 

meddelanden 

     

moraliserande 

meddelande 

       

Scandic  ✓   ✓  ✓              

                  

Freys hotell 

 

 ✓  ✓   ✓              

First hotell  

 

✓    ✓       ✓         

BERNS Hotel  

 

✓   ✓  ✓       ✓         

Hilton Slussen  

 

 ✓  ✓        ✓         

Radisson Blu 

 

✓    ✓  —     ✓         

WGH ✓    ✓       ✓         
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6. Slutsats  

Syftet med denna studie var att söka en ökad förståelse kring hur svenska hotell arbetar med 

CSR kommunikation samt belysa vilka strategier hotellen tillämpar för att kommunicera ut 

sitt CSR arbete.  

Denna studie påvisar att de svenska hotellen i varierande grad väljer hur de arbeta med CSR, 

vissa hotell väljer att använda sig av tredje partners och andra hotell väljer att direkt arbete 

med CSR vilket kan ses genom att främst miljöanpassa hotellet. För hotellen som väljer att 

använda sig av en tredjehands partners handlar CSR arbetet mer om att bidra mer med 

ekonomiskt stöd till olika organisationer. Graden av vilken ansvar hotellen har enligt 

företagen själva varierar.  Däremot har alla tillfrågade hotell påbörjat sitt CSR-arbete väldigt 

tidigt, två hotell säger att de började arbeta med CSR redan 1989 vilket är väldigt tidigt 

speciellt då de hotell som i många fall ses som de hotell som började med CSR tidigt i Sverige 

var Scandic deras arbete började dock fyra år senare,1993.  

Hur hotellen väljer att kommunicera ut sitt CSR-arbete internt och externt, visar att alla de 

tillfrågade hotellen främst väljer att använda respektive hemsida för att kommunicera ut sitt 

CSR-arbete och att även sociala medier är ett populärt sätt att kommunicera sitt CSR arbete.  

Trots att teorin visar att det finns påtagliga risker med att kommunicera ut sitt CSR-arbete ser 

majoritet av de tillfrågade hotellen inga negativa aspekter.  Detta med undantag från Freys 

Hotell som menar att det finns en risk att vissa kunder kan uppfatta delar av CSR-arbete som 

negativt. 

Studien visar även att en av de viktigast intressentgrupperna som hotellen har som mål att nå 

ut med sin kommunikation till är medarbetarna. 

Denna studie kan stärka tidigare forskning som menar att John Grants synsätt på att svenska 

företag inte väljer att externt kommunicera ut sitt arbete som benämns i detta sammanhang 

som den svenska modellen (Olausson (2009, s.87ff) inte längre är aktuellt. Detta på grund av 

att alla tillfrågade hotel väljer att kommunicera sitt CSR-arbete till omvärlden och inga av 

hotellen väljer att enbart kommunicera internt som tidigare var fallet.  

Av denna studien går det även att dra slutsatsen att de flesta av de tillfrågade anser att det är 

till en fördel att föra en dialog med sina intressenter om hur deras CSR-arbete kan utvecklas 

till det bättre genom tvåvägskommunikation, detta är något som teorin visar är till en fördel 

för företagen. Trots detta är det inga av hotellen som aktivt arbetar för skapa ett välutvecklat 

forum där intressenter kan framföra sina åsikter utan de flesta av hotellen väljer att använda 

sig av envägskommunikation.  
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7. Diskussion 

Under arbetet med denna uppsats har vi haft i åtanken att det kan uppsåt problematik kring att 

ämnet är allt för brett. Vi anser att vi har löst detta genom att belysa de delar som vi anser 

vara de viktigaste, vilket blir relativt mycket. Vi anser att det krävs ett kunskapsrikt 

teorikapitel för att en läsare ska kunna få tillgång tillräckligt med kunskap för att kunna förstå 

resterande uppsats. 

 

Vi är medvetna om att det skulle vara till studiens fördel ifall vi skulle kunnat haft fler 

intervjuade hotell. Detta skulle kunna öka studiens tillförlitlighet samt eventuellt spegla 

likheter och olikheter mellan hotellen på ett ännu tydligare sätt.  

 

Något som vi uppfattar som intressant med denna studie är att alla förutom ett hotell såg inte 

några risker med att kommunicera ut sitt CSR-arbete, detta trots att det finns rikligt med 

forskning som menar att det finns ett flertal negativa aspekter med att kommunicera ut sitt 

CSR-arbete. Vi anser att hotellen bör beakta att det finns risker med att kommunicera ut CSR 

och vara medvetna om riskerna som kommunikation medför. Vi tycker även att det är 

intressant att de flesta av de tillfrågade hotell väljer att främst använda sig av 

envägskommunikation i stället för att tvåvägskommunikation. Vi anser att det skulle vara till 

fördel i fall hotell väljer att använda sig av tvåvägskommunikation dels för att de gör CSR-

arbetet mer trovärdigt och att hotellen kan få en mycket tydligare information om vad deras 

intressenter tycker om hotellets CSR-arbete. Vi anser även att tvåvägskommunikation bör 

användas mer då vi går mot en mer integrerad värld genom internet främst via sociala medier 

vilket gör att hotellen måste vara medvetna och förstå hur de ska sköta en dialog via sociala 

medier. Vi anser också att hotellen måste vara helt införstådda med till vilka intressenter de 

har som mål att nå ut med sin kommunikation för att sedan anpassa kommunikation till rätt 

grupp.  

Vi tror inte heller att alla de tillfrågade hotellen helt förstår vad CSR innefattar dels verkar det 

som att vissa hotell anser att det räcker med att enbart arbeta mer miljöanpassat.   

7.1 Vidare forskning  

De finns mängder av vidare forskning som kan göras efter denna studie. Det vi anser det kan 

behövas forska mer kring är vad konsumenterna anser vilket CSR ansvarstagande hotellen bör 

ta och hur konsumenterna uppfattar den redan existerande kommunikationen som hotell 

använder sig av. Vi tror även att en mer internationell forskning av en likande studie kan vara 

intressant för att då se om de skiljer sig mellan olika länder eller regioner, vilka länder ligger i 

framkant och vad beror det på? Detta skulle vara intressant att fortsätta forska inom  
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Bilagor 

Mailkontakt direkt ansvariga  

Hej XXX!  

Vi är två studenter från Södertörns högskola som denna termin skriver vårt examensarbete 

inom turismvetenskap. Vårt examensarbete handlar om att undersöka hur svenska hotell 

arbetar med att kommuniceras ut CSR\ samhällsansvar internt och externt. 

Vi skulle uppskatta väldigt mycket ifall du skulle vilja svara på ett antal frågor rörande detta i 

ett frågeformulär. Svaren kommer att utgöra en viktig del av vår empiri. Som tack för din hjälp 

skickar vi gärna vår färdiga uppsats till dig. Jag bifogar frågeformuläret i detta mail    

Tack på förhand! 

Mvh 

Andreas Dahlén 

Andreas Dahlén: Student, Turismprogrammet. Södertörns högskola. Stockholm. Mail:andreas01.dahlen@student.sh.se. 

0701421851 

 

Mailkontakt infoavdelningen  

Hej!  

Vi är två studenter från Södertörnshögskola som denna termin skriver vårt examensarbete 

inom Turismvetenskap. Vårt examensarbete handlar om att undersöka hur svenska hotell 

arbetar med CSR/samhällsansvar och hur detta kommuniceras ut.  

Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med den ansvariga för dessa frågor hos er för att höra 

om denne person skulle vilja svara på ett par frågor rörande detta i ett frågeformulär. 

Tack på förhand! 

Mvh Andreas 

Andreas Dahlén student inom Turismprogrammet inriktning Företagsekonomi. Södertörns 

högskola.Stockholm. Mail: andreas01.dahlen@student.sh.se 

 

Hej! 

Tack så mycket att du vill ställa upp och svara på vårt frågeformulär om hur Svenska 

hotell arbetar med att kommunicera ut sitt CSR-arbete dvs företags samhällsansvar . 

Frågeformuläret består av 15 st öppna frågor rörande hur ni på XXX förhåller er till 

CSR och hur ni  kommunicera ut ert arbete externt och internt. Svaren kommer utgöra 

en del av vår empiri.  

mailto:andreas01.dahlen@student.sh.se
mailto:andreas01.dahlen@student.sh.se
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Vi ser hellre att vi får för mycket information av er än för lite. Är det  något som är 

otydligt i frågeformulär får du gärna kontakta mig via: 

andreas01.dahlen@student.sh.se 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Södertörn. 

Som tack för din hjälp kommer du självklart att få tillgång till vårt examensarbete när 

det är sammanställt.    

Namn:     

Företag:   

Befattning:   

 

Generellt om ert CSR/ samhällsansvar  

1. Hur länge har ni arbetet med CSR och vad fick er att starta upp arbetet? 

 

 

2. Vilka fördelar och nackdelar har arbetet med CSR inneburit? 

 

 

 

3. Vilket ansvar anser ni hotellbranschen har att arbeta med CSR frågor? 

 

 

 

4. Vilka  ekomoniska fördelar finns det med att arbeta med dessa frågor? 

 

 

5. Hur arbetar ni  med uppföljning av ert  CSR arbete?           

 

 

           Kommunikation 

1. Hur kommunicerarna ni ert CSR/samhällsansvars  arbete? (Sker de via 

hemsidan reklam, pressmedelande eller liknade) 
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2. Till vilka intressenter har  ni som mål att kommunicera ert 

CSR/samhällsansvars  arbete till?(kunder, investerare, samhället i stort osv) 

 

 

 

3. Vilken möjlighet har era intressenter att föra en dialog 

(tvåvägskommunikation) med er hur ni arbetar med CSR frågor?  

 

 

 

 

4. Vilka problem eller risker finns det enligt er med att kommunicera ut ert 

CSR/samhällsansvars  arbete? 

 

 

5. Vilka fördelar finns det enligt er med att kommunicera ut ert 

CSR/samhällsansvars  arbete? 

 

 

 

6. Tror ni att större hotell har lättare att arbeta och kommunicera ut 

CSR/samhällsansvars  arbete, eller tvärtom, hur resonerar ni? 

 

 

7. Hur gör ni så hela företaget/organisation förstår hur ni vill förhålla er till 

CSR/samhällsansvars  frågor? 

 

 

8. Hur gör ni för att säkerställa att  kommunikation har nått ut till hela 

företaget/organisation och att detta efterlevs? 
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9. Hur använder ni ny teknik ex sociala medier för att kommunicera ut ert 

CSR/samhällsansvar arbete, vilka fördelar respektive nackdelar medför det? 

 

 

 

10. I framtiden tror ni att samhället kommer att ställe högre krav på att 

hotellbranschen tar ett större socialt ansvar och hur skulle det kunna 

förändra er kommunikation?  

 

 

 

 

Tack för din information! 

Mvh Andreas Dahlén 

 

Andreas Dahlén: Student, Företagsekonomi programmet inriktning besöks och turismnäring. 

Södertörns högskola.  


